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Diário da República, 2.ª série — N.º 219 — 15 de novembro de 2016
11 de setembro de 2016, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 24.º
do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública, aprovado
pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.
21 de outubro de 2016. — A Administradora, Regina Dias Bento.
209988333
Aviso (extrato) n.º 14153/2016
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, torna-se público, que a partir de 16 de
janeiro de 2016, cessou funções por denúncia do contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, o Assistente Operacional
do mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social da Universidade de
Coimbra, António José Sequeira Fonseca.
31 de outubro de 2016. — O Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, João Pedro Ribeiro.
209985117

deliberou, por unanimidade, delegar nas comissões científicas dos ciclos
de estudos conducentes ao grau de licenciado e ao diploma técnico superior profissional, a competência, prevista no artigo 8.º, n.º 2, do citado
regulamento, para nomear os docentes responsáveis pela orientação dos
estudantes nos estágios dos respetivos ciclos de estudos.
A relação dos atos praticados ao abrigo da presente delegação de
competências deve ser remetida ao CTC, até ao último dia útil do mês
de novembro, quanto aos estudantes colocados em estágio no decorrer
do 1.º semestre e até ao último dia útil de maio,quanto os estudantes
colocados em estágio no decorrer do 2.º semestre.
12 de outubro de 2016. — O Presidente do CTC, Carlos Manuel da
Silva Rabadão. — A Secretária, Ana Cristina Soares de Lemos.
209989881
Despacho n.º 13708/2016
Delegação de competências

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Aviso n.º 14154/2016
Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que, após homologação da
lista unitária de ordenação final dos candidatos, no âmbito do procedimento concursal comum, aberto pelo aviso n.º 489/2016, com publicação
no D.R. 2.ª série n.º 11, de 18 de janeiro de 2016, se procedeu, ao abrigo
do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigos 6.º, artigos 7.º e 40.º da
referida Lei, à celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com o trabalhador Heitor Alexandre Guerreiro
Oliveira, para preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira de Técnico Superior, categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal dos
Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, ficando colocado
na 2.ª posição, 15.º nível da tabela remuneratória única do Decreto Regulamentar n.º 14 /2008 de 31 de julho, da carreira de Técnico Superior,
com efeito a 30 de agosto de 2016. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 48.º da Lei n.º 98/1997 de
26 de agosto e alterada pela Lei 48/2006 de 29 de agosto, por remissão
do artigo 145.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.)
28 de outubro de 2016. — O Administrador dos Serviços de Ação
Social da Universidade de Lisboa, David João Varela Xavier.
209989038

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.º 14155/2016
Por meu despacho de 30 de outubro de 2016, foi autorizada a cessação da comissão de serviço do Doutor Ricardo Filipe da Silva Pocinho,
no cargo de Secretário da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Coimbra, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2016, nos termos
da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na atual redação.
2.11.2016. — O Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde
de Coimbra, Jorge Manuel dos Santos Conde.
209990999

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Deliberação n.º 1769/2016
Delegação de Competências
Ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Regulamento dos Estágios
Curriculares e Extracurriculares da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão do Instituto Politécnico de Leiria — Regulamento n.º 858/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 169 de 2 de setembro
de 2016, e nos termos dos artigos 44.º a 50.º e 164.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de
7 de janeiro, o Conselho Técnico-Científico (CTC) da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do IPLeiria, reunido em 12 de outubro de 2016,

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 37.º dos Estatutos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, homologados pelo Despacho
n.º 7768/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 112,
de 14 de junho de 2016, e nos termos dos artigos 44.º a 50.º e 164.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego na Professora Doutora Catarina
Isabel Ferreira Viveiros Tavares Reis, membro da comissão científico-pedagógica do ciclo de estudos de licenciatura em Informática para
a Saúde, a competência, prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 37.º
citado, para coordenar as atividades de estágio no âmbito do referido
ciclo de estudos.
Consideram-se ratificados todos os atos praticados pela Professora
Doutora Catarina Isabel Ferreira Viveiros Tavares Reis, no âmbito dos
poderes ora delegados, desde o dia 1 de setembro de 2016 até à publicação do presente despacho no Diário da República.
29 de setembro de 2016. — O Coordenador do Ciclo de Estudos de
Licenciatura em Informática para a Saúde, Ricardo Filipe Gonçalves
Martinho.
209989735
Despacho n.º 13709/2016
Anulação da deliberação n.º 1545/2016, publicada no Diário
da República, 2.ª série, n.º 194, de 10 de outubro de 2016
Por se ter verificado que a publicação da delegação de competências
do Coordenador de ciclo de estudos de Licenciatura em Informática para
a Saúde, feita por Deliberação n.º 1545/2016, foi efetuada com incorreta
indicação do tipo de ato, dá-se sem efeito a mesma, publicada no Diário
da República, 2.ª série, n.º 194, de 10 de outubro de 2016.
12 de outubro de 2016. — O Coordenador do Ciclo de Estudos de
Licenciatura em Informática para a Saúde, Ricardo Filipe Gonçalves
Martinho.
209989638

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Despacho (extrato) n.º 13710/2016
Por despacho de 31 de agosto de 2016 do Presidente do Instituto
Politécnico de Lisboa, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º
do estatuto do pessoal dirigente dos serviços e órgãos da administração
central, local e regional, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada
pelas Leis n.º 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 3 de setembro,
faz-se público que cessou, a seu pedido, a comissão de serviço do licenciado Nuno José Brissos Gonçalves, no cargo de Dirigente Intermédio de
2.º grau dos Serviços Académicos do Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa, com efeitos a 31 de agosto de 2016.
28 de outubro de 2016. — O Presidente do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa, Professor Coordenador Doutor Jorge Alberto
Mendes de Sousa.
209985985

