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Diário da República, 2.ª série — N.º 43 — 3 de março de 2014
Despacho (extrato) n.º 3425/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
04.02.2014, foi autorizada a rescisão do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com Marta Sofia Pereira da Silva, com
a categoria de Assistente Convidada em regime de tempo parcial 15 %
na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, com efeitos a
partir de 01.03.2014.
21.02.2014. — O Administrador, Licenciado António José Carvalho
Marques.
207642823

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Despacho (extrato) n.º 3426/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
17.05.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, sem período experimental, com Maria José
Pina da Cruz Amorim com a categoria de Professor Adjunto, na sequência
de prestação de provas públicas para o Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa, com efeitos a partir de 16.03.2013, posicionado no escalão 4,
índice 225 da tabela do pessoal do ensino superior politécnico.
25 de fevereiro de 2014. — O Presidente do ISEL, Prof. Doutor José
Carlos Lourenço Quadrado.
207647424

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Aviso n.º 3192/2014
Por despacho de 10.02.2014 do Presidente do IPP, foi autorizado
o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
por um período inicial experimental de cinco anos, com Maria Cristina Almeida Gama Guerra, na categoria de Professor Adjunto, em
regime de tempo integral com exclusividade, com efeitos a partir de
26.11.2013.
21 de fevereiro de 2014. — O Administrador, José Manuel Gomes.
207644695

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Despacho (extrato) n.º 3427/2014
Por despacho de 31 de janeiro de 2014 do Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, foi autorizada a renovação do contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício
de funções dos seguintes docentes:
Do Licenciado Alberto Manuel Peixoto Pinto, na categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo
o vencimento correspondente ao índice 100-2/3-50 %, escalão 1 do
anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 1 de março
de 2014 cessando a 28 de fevereiro de 2015.
Do Mestre Francisco José Marques Vieira, na categoria de Assistente
Convidado, em regime de tempo Parcial — 30 %, auferindo o vencimento correspondente ao índice 100-2/3-30 %, escalão 1 do anexo II
do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 1 de março de 2014
cessando a 28 de fevereiro de 2015.
31 de janeiro de 2014. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
207648097

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho n.º 3428/2014
Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento das Provas Especialmente Adequadas a Avaliar a Capacidade dos Maiores de 23 Anos
para a Frequência dos Cursos Superiores de Licenciatura do Instituto
Politécnico de Santarém, aprovo o calendário geral, a constituição do júri

e a tabela de taxas e emolumentos das provas especialmente adequadas
a avaliar a capacidade dos maiores de 23 anos para a frequência dos
cursos de licenciatura do Instituto Politécnico de Santarém, para o ano
letivo de 2014/2015, que consta dos anexos I, II e III.
24 de fevereiro de 2014. — A Vice-Presidente, Maria Teresa Pereira
Serrano.
ANEXO I
Prazo de inscrição e calendário geral das provas especialmente adequadas a avaliar a capacidade para a frequência dos cursos de licenciatura do Instituto Politécnico
de Santarém dos maiores de 23 anos — ano letivo de
2014/2015.
De 3 de março a 30 de maio de 2014 — receção de inscrições nos
maiores de 23 anos nas escolas do IPS
7 de junho de 2014, às 10h — realização da prova de cultura geral
14 de junho de 2014, às 10h — realização das provas específicas
23 a 27 de junho de 2014 — realização das entrevistas
4 de julho de 2014 — afixação das classificações
18 de julho de 2014 — afixação das classificações finais
ANEXO II
Constituição do júri das provas especialmente destinadas a
avaliar a capacidade para a frequência dos cursos de licenciatura do Instituto Politécnico de Santarém dos maiores
de 23 anos — ano letivo de 2014/2015.
Prof.ª Maria Fernanda Pires Ribeiro (Presidente)
Prof.ª Maria José Cambalacho Rosa Mendes Diogo
Prof. Filipe Montez Coelho Madeira
Prof. Hugo Gonçalo Duarte Louro
Prof.ª Maria Teresa Coelho
Prof. Ramiro Fernando Lopes Marques
ANEXO III
Tabela de taxas e emolumentos das provas especialmente
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos
cursos de licenciatura do Instituto Politécnico de Santarém
dos maiores de 23 anos — ano letivo de 2013/2014.
Candidatura para a realização das provas — 75,00€ (1)
Candidatura fora do prazo — 125,00€ (2)
Pedido de consulta de provas — 10,00€
Pedido de revisão de provas — 50,00€ (3)
Fotocópia (cada uma) — 0,20€
Certidão do resultado da prova de cultura geral — 5,00€
Certidão do resultado das provas — 7,50€
Certidões não previstas nos números anteriores, por página — 2,00€
Curso de preparação para as provas específicas (por módulo) — 25,00€
(1) Por cada par escola/curso
(2) A realizar na escola em que se inscreveu até às 16.30 horas do
dia 6 de junho
(3) A quantia será devolvida em caso de provimento do pedido
207642904

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extrato) n.º 3429/2014
Por despacho de 28 de janeiro de 2014 do Presidente do Instituto
Politécnico de Tomar
João Carlos Silva de Sousa Lopes — contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime
de tempo parcial (24 %), da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 29 de janeiro de 2014 e
término a 30 de maio de 2014, auferindo a remuneração correspondente
a 24 % do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório
do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria.
Marco Paulo Pereira da Silva — contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime
de tempo parcial (36 %), da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 29 de janeiro de 2014 e
término a 30 de maio de 2014, auferindo a remuneração correspondente

