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em http://drh.ist.utl.pt/nao-docentes/recrutamento-nao-docentes/, tudo
nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da referida Portaria.
3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do artigo 39.º da
referida Portaria.
6 de janeiro de 2014. — O Vice-Presidente para os Assuntos de Pessoal, Prof. Ayala Botto.
207512867

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 644/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
20.09.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo na categoria de Professor Adjunto Convidado com
José Luís de Oliveira Garcia em regime de tempo parcial 15 % no período
de 23.09.2013 a 22.03.2014, para a Escola Superior de Comunicação
Social auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 185
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.
23.12.2013. — O Administrador, Licenciado António José Carvalho
Marques.
207511684
Despacho (extrato) n.º 645/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
30.09.2013, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo na categoria de Professor Adjunto
Convidado com João Manuel Alves Duarte em regime de tempo parcial
10 % no período de 01.10.2013 a 30.09.2014, para a Escola Superior de
Comunicação Social auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1
índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.
23.12.2013. — O Administrador, Licenciado António José Carvalho
Marques.
207511668
Despacho (extrato) n.º 646/2014

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Despacho (extrato) n.º 647/2014
Por despacho de 18 de novembro de 2013 do Presidente do Instituto
Superior de Engenharia do Porto, foi autorizada a celebração do contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período
experimental, para o exercício de funções de docente do Doutor Paulo
Manuel Baltarejo de Sousa, na categoria de Professor Adjunto, em
regime de exclusividade, auferindo o vencimento correspondente ao
índice 185, escalão 1 do anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11,
com efeitos à data de 14 de novembro de 2013, por aplicação do disposto
do n.º 8 do artigo 6.º do capítulo III — Regime Transitório do ECPDESP,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto e
1.ª alteração introduzida pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio.
18 de novembro de 2013. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
207514892
Despacho (extrato) n.º 648/2014
Por despacho de 20 de novembro de 2013 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 de docente da Mestre Maria do Rosário Santos Oliveira, na
categoria de Equiparado(a) a Assistente, em regime de tempo Integral,
auferindo o vencimento correspondente ao índice 145-2/3, escalão 2 do
anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 1 de janeiro
de 2014 cessando a 31 de dezembro de 2015.
20 de novembro de 2013. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
207514819

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Declaração de retificação n.º 31/2014

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
23.12.2013, foi autorizada a nomeação em regime de substituição, ao
abrigo do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, com Paula Alexandra
Ferreira Besteiro Dias, como Chefe de Divisão, cargo de direção intermédio de grau 2 para Serviço Técnico Administrativo, da Escola Superior
de Comunicação Social, enquanto decorrer procedimento tendente à
seleção de novo titular do cargo em causa, nos termos do disposto nos
n.os 1 a 3 do artigo 27 do diploma anteriormente referido.

Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 24/2014 no
Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2014, referente
à celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo do assistente convidado Filipe Neto Gomes, para exercer
funções na ESDRM, deste Instituto, retifica-se que onde se lê «como
Assistente Convidado em regime de tempo parcial 50 % e acumulação»
deve ler-se «como assistente convidado em regime de tempo parcial
50 % sem acumulação».

03.01.2014. — O Administrador, Licenciado António José Carvalho
Marques.
207511781

6 de janeiro de 2014. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
207513839

PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM
Aviso n.º 1/2014/M
Na sequência do Concurso Externo de admissão ao estágio da especialidade da carreira técnica superior de Saúde, ramo de Psicologia
Clínica (5 vagas), aberto por aviso n.º 39/2008/M, publicado no Diário
da República, n.º 184, 2.ª série de 23/09/2008 e no JORAM n.º 185,
2.ª série de 29/09/2008, e em cumprimento do disposto no n.º 2 do
artigo 39.º da Portaria n.º 796/94, de 7 de setembro, conjugado com

os artigos 2.º e 4.º da Portaria n.º 226/2004, da Vice-Presidência do
Governo Regional e Secretarias Regionais dos Assuntos Sociais e do
Plano e Finanças, de 30 de dezembro, publicada no Jornal Oficial da
Região Autónoma da Madeira, n.º 148, 2.ª série, publica-se a classificação final do estágio, homologada por S. Ex.ª o Secretário Regional
dos Assuntos Sociais a 23/12/2013, referente aos candidatos abaixo
mencionados, que ocuparam vagas do Ramo de Psicologia Clínica no
Serviço Regional de Saúde, E. P. E., atual Serviço de Saúde da Região
Autónoma da Madeira, E. P. E.
Dr.ª Maria Leonor Maltêz Sardinha — 18,91
Dr.ª Tânia Marisa Franco Rodrigues — 18,61
Dr.ª Sofia Mara de Aveiro de Nóbrega — 17,98
2 de janeiro de 2014. — A Presidente do Conselho Diretivo, Ana
Nunes, UAG/RP/LL.
207513296

