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SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 5084/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, torna -se público que, por despacho exarado, a 08
de janeiro de 2019, pelo Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra,
Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, foi autorizada
a cessação da comissão de serviço, a seu pedido, no cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão, da Divisão de Compras e
Logística dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra, a
Licenciada Ana Isabel Pires Sousa da Silva Braga, com efeitos a 28 de
fevereiro de 2019.
8 de março de 2019. — O Chefe de Divisão Administrativa, Financeira
e de Recursos Humanos, Carlos Aguiar.
312126107

gados pelo Despacho n.º 11339/2012, publicado na 2.ª série do Diário
da República, n.º 161, de 21 de agosto;
Delego na professora adjunta da ESAD.CR, Maria Margarida Pinto
Tavares Pereira, a competência prevista na alínea c), f) e i), do n.º 1, do
artigo 32.º dos Estatutos da ESAD.CR para exercer funções de coordenação de mobilidade internacional do Curso de Licenciatura em Teatro
nomeadamente da alínea a) a g) do n.º 4.1 da informação do Gabinete
Apoio à Mobilidade e Cooperação Internacional (GAMCI) de 18 de
janeiro de 2019.
A presente designação tem efeitos a partir da data deste despacho.
22 de fevereiro de 2019. — O Coordenador de Curso, Diogo de
França Neto Dória.
312127599

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Declaração de Retificação n.º 272/2019

Aviso (extrato) n.º 5086/2019

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 28 de fevereiro de 2019, retifica-se o Aviso n.º 3254/2019,
respeitante à designação, em comissão de serviço, da mestre Sofia
Pereira, Técnica Superior do mapa de pessoal da Câmara Municipal
de Leiria, para o cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretora
de Serviços de Suporte à Atividade dos Serviços de Ação Social da
Universidade de Coimbra.
Assim, onde se lê:

Na sequência da conclusão com sucesso de período experimental,
nos termos do artigo 10.º-B do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente
do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81
de 1 de março, republicado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009 de 31 de
agosto, torna-se público que foi convertido o contrato de Fernando
Paulo Marques de Carvalho, em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a categoria de Professor Adjunto,
para o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa,
com efeitos a partir de 28.01.2019, em regime de dedicação exclusiva,
posicionado no escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do
ensino superior politécnico.

«Por despacho exarado, a 10 de dezembro de 2019»
deve ler-se:
«Por despacho exarado, a 10 de dezembro de 2018».
28 de fevereiro de 2019. — O Chefe de Divisão Administrativa,
Financeira e de Recursos Humanos, Carlos Aguiar.
312126204

Aviso (extrato) n.º 5085/2019
Lista unitária de classificação e ordenação final do candidato aprovado
em mérito absoluto de concurso documental, de âmbito internacional
para a categoria de 1 (um) lugar de investigador auxiliar, para o exercício
de atividades de investigação científica na área científica de Ciência
Alimentar, para o Instituto Politécnico de Bragança, em regime de
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado,
aberto pelo Aviso n.º 209/2019, registado na Bolsa de Emprego Público
sob a referência OE201901/0067, publicado no site da internet da Fundação para a Ciência e Tecnologia e no Portal IPB, cuja homologação
foi feita por despacho de 11 de março de 2019 do Presidente do Instituto
Politécnico de Bragança:

1.º

Nome

Aviso n.º 5087/2019
Procedimento Concursal Comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em
vista o preenchimento de quatro postos de trabalho, da carreira e
categoria de Assistente Técnico, para a área de Gestão Académica
para as Unidades Orgânicas do Instituto Politécnico de Lisboa.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Ordem

11 de fevereiro de 2019. — O Vice-Presidente, Professor Doutor António
José da Cruz Belo.
312117351

CF

Lillian Bouçada de Barros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

12 de março de 2019. — A Administradora do Instituto Politécnico
de Bragança, Elisabete Vicente Madeira.
312133698

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha
Despacho n.º 3212/2019
Considerando as permissões legais, bem como as medidas de simplificação e desburocratização de procedimentos, relativas à delegação e
subdelegação de poderes, nas condições regulamentadas nos artigos 44.º
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo e no artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril;
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 32.º dos Estatutos da Escola
Superior de Artes e Design, de Caldas da Rainha (ESAD.CR), homolo-

1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral de Trabalho
em Funções Publicas (LTFP), aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, conjugado com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, torna-se público que, por despacho de 12.02.2019 do
Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, se encontra aberto procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de
quatro postos de trabalho, da carreira e categoria de Assistente Técnico,
para a área de Gestão Académica para as Unidades Orgânicas do Instituto
Politécnico de Lisboa, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do
Instituto Politécnico de Lisboa, aprovado para 2019.
2 — Legislação aplicável — Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, diploma
que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (doravante designada por LTFP), Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, Lei n.º 83-C/2013,
de 31 de dezembro, e o Código do Procedimento Administrativo.
3 — Para os efeitos previstos no artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de
26 de fevereiro, conjugado com o artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28
de novembro, e após procedimento prévio, registado com o n.º 71225, a
Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas
(INA) emitiu, a 26.11.2018, a declaração de inexistência de trabalhadores
em situação de requalificação, cujo perfil se adequasse às características
do posto de trabalho em causa.
4 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril,
declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio
organismo. Confirma-se, nesta data, a inexistência de reservas de recrutamento constituídas pela Entidade Centralizada para a Constituição
de Reservas de Recrutamento (ECCRC), informação prestada pelo INA
através de email de 28.08.2018, atribuição que é conferida ao INA pela
alínea c) do artigo 2.º Decreto-Lei n.º 48/2012, de 29 de fevereiro.
5 — Âmbito do Recrutamento — o recrutamento faz-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado,
nos termos do disposto no artigo 30.º da LTFP.
6 — Local de Trabalho — Unidades Orgânicas do Instituto Politécnico de Lisboa.

