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Tempo de trabalho (horas)
Unidade curricular

Área
científica

Tipo
Total

Contacto

Créditos
ECTS

Animação em Turismo Industrial . . . . . . .

812

Semestral . . . .

180

60
(TP: 50; OT: 10)

7,5

Imagem e Promoção Turística . . . . . . . . .

812

Semestral . . . .

180

60
(TP: 50; OT: 10)

7,5

Projeto II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

812

Semestral . . . .

180

60
(TP: 40; OT: 20)

7,5

Observações

Das 60 horas de contacto, 40 serão lecionadas em sistema de
ensino à distância.
Das 60 horas de contacto, 40 serão lecionadas em sistema de
ensino à distância.
Das 60 horas de contacto, 45 serão lecionadas em sistema de
ensino à distância.

20 de janeiro de 2014.— O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Vito José de Jesus Carioca.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

207551682

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Deliberação n.º 106/2014

Despacho (extrato) n.º 1555/2014

1 — De acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 25.º dos Estatutos
do Instituto Politécnico de Coimbra e nos artigos 35.º a 41.º do Código
do Procedimento Administrativo, o Conselho de Gestão do Instituto
Politécnico de Coimbra, em reunião de 16 de janeiro de 2014, delibera
delegar na Comissão de Gestão do Instituto de Investigação Aplicada do
IPC, ora constituída, composta pelo diretor do Instituto de Investigação
Aplicada Prof. Doutor Carlos José Dias Pereira, pela Prof.ª Doutora
Célia Maria Dias Ferreira e pela técnica superior Dr.ª Marisa Isabel
Roseiro Pimentel, a competência para gerir o orçamento atribuído ao
Instituto de Investigação Aplicada, com as mesmas competências que
estão atribuídas aos conselhos administrativos das escolas para a gestão
dos seus orçamentos.
2 — O Conselho de Gestão do IPC delega, ainda, em cada um dos
membros da Comissão de Gestão, a competência para autorização de
despesas, no âmbito do orçamento atribuído ao Instituto de Investigação
Aplicada, até ao montante máximo de € 5000.
3 — O Conselho de Gestão do IPC delibera ratificar todos os atos que
se inscrevam no âmbito desta deliberação e que tenham sido praticados
pela Comissão de Gestão do Instituto de Investigação Aplicada até à
publicação da mesma no Diário da República.

Por despacho de 6 de dezembro de 2013, do Presidente deste Instituto
foi a José Luís Resende Ferreira e Sousa, autorizado a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 60.º da Lei n.º 66-B/2012,
de 31 de dezembro, como Assistente Convidado em regime de tempo
parcial 10 % e acumulação, para exercer funções na ESDRM, deste
Instituto, com efeitos reportados a 15 de novembro de 2013, e até 30 de
junho de 2014, com a remuneração correspondente a 10 % do escalão 1,
índice 100 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório do pessoal
docente do ensino superior politécnico.

16 de janeiro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Coimbra, Rui Jorge da Silva Antunes.
207553918

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 1553/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
23.08.2013, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, com Joaquim da Rocha
Soares com a categoria de Equiparado a Assistente de 2.º Triénio,
para o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa,
em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de 31.07.2013 a
31.08.2014, auferindo o vencimento correspondente ao índice 135,
escalão 1, da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.
21 de novembro de 2013. — O Administrador, Licenciado António
José Carvalho Marques.
207552751
Despacho n.º 1554/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
29.11.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo de Paulo Jorge Morais Alexandre, como Professor
Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial a 20 %,para a Escola
Superior de Educação de Lisboa, no período de 01.12.2013 a 31.08.2014,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 185da tabela
do pessoal docente do ensino superior politécnico.
16 de janeiro de 2014. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.
207550953

6 de dezembro de 2013. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
207551325

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extrato) n.º 1556/2014
Por despachos de 09 de outubro de 2013 do presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal:
Anacleto Cortez e Correia — autorizada, pelo período de 10/10/2013
a 09/10/2015, a renovação do contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, como equiparado a professor adjunto, em regime de dedicação exclusiva, para exercer funções na Escola Superior
de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico.
Nuno Miguel Vicente de Pina Gonçalves — autorizada, pelo período
de 10/10/2013 a 09/10/2015, a renovação do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, como equiparado a professor
adjunto, em regime de dedicação exclusiva, para exercer funções na
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico.
20 de janeiro de 2014. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
207551593

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extrato) n.º 1557/2014
Por despacho de 17 de dezembro de 2013 do Presidente do Instituto
Politécnico de Tomar:
Georgino da Conceição Gonçalves Serra — contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo como Assistente Convidado,
em regime de tempo parcial (26 %), da Escola Superior de Tecnologia de
Abrantes do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 18 de dezembro de
2013 e término a 31 de julho de 2014, auferindo a remuneração correspondente a 26 % do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório
do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria.
(Contratação isenta de fiscalização prévia por parte do Tribunal de
Contas).
17 de dezembro de 2013. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel
Carvalho Pina de Almeida.
207550248

