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UNIVERSIDADE DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Faculdade de Desporto

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Despacho (extrato) n.º 743/2014

Despacho n.º 745/2014

Delego e subdelego por este despacho, nos termos previstos no artigo 18.º, n.º 3 dos Estatutos da Faculdade de Desporto da Universidade
do Porto, na Prof.ª Doutora Maria Joana Mesquita Cruz Barbosa de
Carvalho, Subdiretora do Conselho Executivo, as minhas competências
próprias e delegadas no período de 16 a 22 de janeiro de 2014, e no
período de 23 a 24 de janeiro de 2014 no Professor Catedrático Rui
Manuel Proença de Campos Garcia, vogal do Conselho Executivo e
Presidente do Conselho Pedagógico, durante o qual me encontro ausente
em serviço oficial.

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 9 de
julho de 2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, sem período experimental, ao Doutor Nuno Miguel
Cortez Afonso Dias, para exercer as funções de Professor Adjunto, da carreira de pessoal docente do Ensino Superior Politécnico, sendo remunerado
pelo escalão 2, índice 195, em regime de Dedicação Exclusiva, no Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa, com efeitos a partir de 19-01-2013,

8 de janeiro de 2014. — O Diretor, Jorge Olímpio Bento.
207520423

8 de janeiro de 2014. — O Presidente do ISEL, Doutor José Carlos
Lourenço Quadrado, professor-coordenador com agregação.
207520091

Faculdade de Letras
Despacho (extrato) n.º 744/2014
Por despacho de 25 de outubro de 2013, da Diretora da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, conforme disposto na alínea c),
n.º 4 do artigo 61.º dos Estatutos da Universidade do Porto e alínea q)
do artigo 20.º dos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto:
Doutora Ester Maria dos Reis Gomes Silva, autorizada a celebração do
contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, como Professora
Auxiliar desta Faculdade, com efeitos a partir de 10 de dezembro de
2013, sendo remunerado pelo Escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
Relatório do Conselho Científico sobre o contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado
como Professora Auxiliar da Doutora Ester Maria dos Reis Gomes Silva
O relatório apresentado pela Professora Auxiliar, em período experimental, Doutora Ester Maria Reis Gomes Silva, tendo em vista a manutenção do
contrato por tempo indeterminado, foi apreciado pelos Professores Catedráticos, Doutores João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes, e Carlos Manuel
da Silva Gonçalves do Departamento de Sociologia desta Faculdade.
O Conselho Científico reunido a 16 de outubro de 2013, ponderados
todos os elementos que instruíam o processo, os Professores Catedráticos,
Associados e Auxiliares, com contrato por tempo indeterminado, presentes na referida reunião, aprovaram, de acordo com o disposto no n.º 1,
do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, a sua contratação em
funções públicas, por tempo indeterminado na mesma categoria.
17 de outubro de 2013. — A Presidente do Conselho Científico,
Prof.ª Doutora Maria de Fátima Aires Pereira Marinho Saraiva.
9 de dezembro de 2013. — A Diretora, Prof.ª Doutora Maria de
Fátima Aires Pereira Marinho Saraiva.
207518512

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extrato) n.º 746/2014
Por despacho de 31 de outubro de 2013 do vice-presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal, em regime de substituição do presidente:
Carlos José Gouveia Alves — autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidado,
em regime de tempo parcial, a 20 %, por um período entre 01/11/2013
a 21/02/2014, para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia
do Barreiro deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de
218,24€, correspondente ao escalão 1, índice 100.
20 de dezembro de 2013. — AAdministradora, Ângela Noiva Gonçalves.
207515037
Despacho (extrato) n.º 747/2014
Por despacho de 14 de outubro de 2013 do vice-presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal, em regime de substituição do presidente:
Lígia Maria Macedo Leitão Félix da Costa, autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente
convidada, em regime de tempo parcial a 50 %, para exercer funções na
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico,
pelo período de 14/10/2013 a 14/01/2014, com a remuneração mensal
de € 545,61, correspondente ao escalão 1, índice 100.
3 de janeiro de 2014. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
207520529
Despacho (extrato) n.º 748/2014
Por despacho de 01 de novembro de 2013 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, em regime de substituição do presidente:
Gabriela de Lurdes Martins da Silva, assistente convidada, a exercer
funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto
Politécnico — autorizada a alteração do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial de 50 %
para 55%, pelo período de 01/11/2013 a 07/01/2014.
3 de janeiro de 2014. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
207518448

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 54/2014
Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, e no artigo 58.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9
de setembro, faz-se público que, por deliberação do conselho de adminis-

tração do Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, E. P. E., foi aplicada a pena
disciplinar de demissão à assistente técnica Ana Paula Campos dos Santos
Dinis Gil, cessando, assim, o respetivo contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 6 de julho de 2013.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de
Carvalho.
207516447

