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Despacho (extrato) n.º 1558/2014

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, de 18 de
dezembro de 2013, foi ao Licenciado Duarte Pinto Coelho Amaral Netto,
autorizada a transição para o regime de trabalho em funções públicas
na modalidade de contrato por tempo indeterminado, na categoria de
Professor Adjunto, da carreira docente do Ensino Superior Politécnico,
com período experimental de cinco anos, no Instituto Politécnico de
Tomar, com efeitos a partir da data de 17 de dezembro de 2013, nos
termos do artigo 9.º-A da Lei n.º 7/2010 de 13/05, conjugado com o
artigo 6.º da Lei n.º 207/2009 de 31 de agosto.
18 de dezembro de 2013. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel
Carvalho Pina de Almeida.
207550386
Despacho (extrato) n.º 1559/2014
Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 35.º, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de janeiro, no n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de
agosto e no n.º 4, do artigo 14.º, do Regulamento de atribuição do Título
de Especialista no Instituto Politécnico de Tomar, delego no Doutor João
Paulo Pereira de Freitas Coroado, Diretor da Escola Superior de Tecnologia
de Tomar e Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Tomar a
competência para o exercício das funções como Presidente do júri das
provas para a atribuição do título de especialista requerida pelo Licenciado
Nuno Filipe Moreira Ribeiro de Faria, para a área de Teoria da Arte.
8 de janeiro de 2014. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel Carvalho Pina de Almeida.
207550029

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
Despacho n.º 1560/2014
Subdelegação de competências no subdiretor da Escola
Superior Agrária
Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do CPA, conjugado
com o n.º 4 do artigo 92.º do RJIES, e no n.º 2 do artigo 53.º dos

Estatutos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, homologados
pelo Despacho Normativo n.º 7/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 06 de fevereiro de 2009, subdelego no
subdiretor da Escola Superior Agrária a competência para autorizar a
realização de despesas, na respetiva escola, até ao limite de 2.000,00€,
delegada em mim pelo Presidente do IPVC através do Despacho
n.º 3086/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40,
de 26 de fevereiro de 2013.
A presente subdelegação de competências implica a subdelegação de
assinatura relativa às matérias subdelegadas, bem como a correspondência e expediente a elas respeitante.
Esta subdelegação de poderes entende-se feita sem prejuízo dos
poderes de avocação, supervisão e revogação previstos na lei, devendo nos atos praticados ao abrigo deste Despacho fazer-se menção
do uso da competência subdelegada, nos termos do disposto no
artigo 38.º do CPA.
Consideram-se ratificados todos os atos praticados pelo subdiretor no
âmbito da competência ora subdelegada, desde o dia 1 de janeiro de 2014
até à publicação do presente despacho no Diário da República.
13 de janeiro de 2014. — A Diretora da Escola Superior Agrária, Ana
Paula Moreira Rodrigues do Vale.
207547162

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extrato) n.º 1561/2014
Por despacho de 11-12-2013, do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em
funções públicas, a termo resolutivo certo, para o exercício de funções
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, deste Instituto,
com o Licenciado José Alberto Pinto Magalhães Lima, como Assistente
Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, no período de 01-10-2013
a 15-07-2014.
17 de janeiro de 2014. — O Administrador do Instituto Politécnico
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.
207552946

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E. P. E.
Cátia Sónia Soares Barjona Gomes, foi exonerada a seu pedido, do mapa
de pessoal desta instituição, do lugar de Enfermeira, com efeitos a 02/01/2014.

talar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E. — unidade de Oliveira
de Azeméis — autorizada a redução do seu horário semanal de
trabalho (de 42 horas para 41 horas), ao abrigo do disposto na
alínea c) do n.º 2 do artigo 5 do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de
31 de dezembro.

17 de janeiro de 2014. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos do CHUC, E. P. E., Dr. Carlos Gante.
207549925

16 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, Fernando Silva.
207551017

Despacho n.º 1562/2014

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E. P. E.
Deliberação n.º 107/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Entre o Douro e Vouga, E. P. E., de 24 de abril de 2013:
Maria Luísa de Matos Salgueiro da Silva, Assistente Graduada de Medicina Interna, do mapa de pessoal do Centro Hospi-

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 1340/2014
Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º
da lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que os trabalhadores do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., infra iden-

