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de Lisboa, com efeitos a partir de 11.09.2013, posicionado no escalão 4,
índice 225 da tabela do pessoal do ensino superior politécnico.

Declaração de retificação n.º 308/2014

13 de março de 2014. — O Presidente do ISEL, Prof. Doutor José
Carlos Lourenço Quadrado.
207688273

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República,
2.ª série, n.º 251, de 27 de dezembro de 2013, o despacho (extrato)
n.º 16880/2013, retifica-se que onde se lê «na sequência de prestação de
provas públicas para a Escola Superior de Teatro e Cinema, com efeitos
a partir de 15.09.2012, posicionado no escalão 1 índice 185 da tabela
do pessoal do ensino superior politécnico» deve ler-se «com efeitos a
partir de 15 de setembro de 2012, posicionado no escalão 1, índice 185,
da tabela do pessoal do ensino superior politécnico».
10 de março de 2014. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.
207689026

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Aviso n.º 3837/2014
Nos termos do artigo 46.º dos Estatutos da Escola Superior de Saúde
(Despacho n.º 24561/2009, de 06/11), foi nomeado para exercer funções
de Subdiretor em comissão de serviço António José da Mota Casa Nova
através do Despacho n.º 03/2014 do Diretor da referida escola, datado
de 24.01.2014, produzindo efeitos a partir daquela data.
7 de março de 2014. — O Administrador, José Manuel Gomes.
207682302

Despacho n.º 4164/2014
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 14 de
janeiro de 2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sem período experimental, ao licenciado
Manuel Fernandes de Carvalho, para exercer as funções de professor
adjunto, na sequência de prestação de provas públicas para o Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa, com efeitos a partir de 6 de dezembro
de 2013, da carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico,
posicionado no escalão 4, índice 225, em regime de dedicação exclusiva.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de março de 2014. — O Presidente do ISEL, Doutor José Carlos
Lourenço Quadrado, professor coordenador c/agregação.
207684863
Despacho n.º 4165/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
14 de janeiro de 2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sem período experimental,
à Licenciada Maria Manuela da Silva Veiga Torres de Sousa, para
exercer as funções de Professor Adjunto, na sequência de prestação
de provas públicas para o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa,
com efeitos a partir de 06-12-2013, da carreira de pessoal docente do
Ensino Superior Politécnico, posicionado no escalão 4, índice 225,
em regime de Dedicação Exclusiva. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas)
12 de março de 2014. — O Presidente do ISEL, Doutor José Carlos
Lourenço Quadrado, professor coordenador c/agregação.
207684871
Despacho (extrato) n.º 4166/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
24.02.2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, sem período experimental, com José Luís
Rosa de Almeida com a categoria de Professor Adjunto, na sequência
de prestação de provas públicas para o Instituto Superior de Engenharia

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extrato) n.º 4167/2014
Por despacho de 10 de março de 2014, da Vice-presidente do Instituto
Politécnico de Santarém, (em substituição e por delegação de competências do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Santarém), nos
termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
alterada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 06 de abril, foi determinada a
anulação do procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de um
(1) posto de trabalho da carreira de assistente operacional, categoria de
assistente operacional, previsto e não ocupado, do mapa de pessoal do
Instituto Politécnico de Santarém (IPS), Escola Superior de Gestão e
Tecnologia de Santarém, aberto por aviso n.º 8775/2013, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 131 de 10 de julho de 2013.
12 de março de 2014. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
207688735

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
Despacho n.º 4168/2014
Em aditamento ao meu despacho n.º 2918/2014, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2014, que publicitou
a nomeação do júri para apreciação das provas públicas para atribuição
do título de especialista, requeridas ao Instituto Politécnico de Viana do
Castelo por Augusto Gil Macedo de Abreu Dias, adita-se à nomeação do
júri a vogal Ana Paula Carvalho do Monte, professora adjunta da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança.
10 de março de 2014. — O Presidente, Rui Alberto Martins Teixeira.
207685795

PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Saúde
Direção Regional da Saúde
Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge
Aviso n.º 11/2014/A
Para os devidos efeitos torna-se público que o procedimento concursal
para recrutamento e preenchimento de 1 (um) posto de trabalho para

o desenvolvimento de atividades decorrentes da carreira (não revista)
da área da saúde de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, categoria de
Técnico de 2.ª Classe – Radiologia para recrutamento na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
do Quadro Regional de Ilha de São Jorge, afeto à Secretaria Regional
da Saúde, Direção Regional da Saúde, Unidade de Saúde de Ilha de São
Jorge, aberto por aviso n.º 5/2014/A, publicitado no Diário da República,
IIª Série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2014, cessou por inexistência de
candidatos que preenchessem os requisitos necessários.
13 de março de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração,
Paulo Sousa.
207687739

