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12 — Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra, com a indicação da categoria a
que concorre e explicitando os seguintes elementos: nome, residência,
código postal, número de telefone, email, número, data e validade
do bilhete de identidade ou cartão de cidadão. A apresentação da
candidatura pode ser efetuada por correio, sob registo e com aviso
de receção, para a morada do Instituto Politécnico de Coimbra, Av.
Dr. Marnoco e Sousa, n.º 30, 3000-271 Coimbra, ou pessoalmente
naquela morada — das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 — até
ao termo do prazo fixado.
13 — A apresentação de candidatura deverá ser acompanhada, sob
pena de exclusão, dos seguintes documentos:
Anexo 1: Currículo vitae, devidamente datado e assinado;
Anexo 2: Fotocópia de documento comprovativo das habilitações
literárias;
Anexo 3: Fotocópia dos certificados das ações de formação frequentadas, relacionadas com a área funcional do lugar a concurso;
Anexo 4: Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem que
comprove a categoria que detém, a carreia em que se encontra integrado,
a posição remuneratória, a natureza da relação jurídica de emprego público de que é titular, bem como as menções qualitativas e quantitativas
obtidas nas avaliações de desempenho dos últimos 3 anos;
Anexo 5: Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem
contendo a caraterização do conteúdo funcional correspondente ao posto
de trabalho que o candidato ocupa.
14 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), c) d) e
e) do ponto 7 do presente aviso, desde que declarem sob compromisso
de honra, no próprio requerimento, em alíneas separadas, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um deles.
15 — Métodos de seleção: Concurso de prestação de provas nos
termos do n.º 2, alínea a), do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de
26 de março, avaliação curricular e entrevista profissional de seleção,
de acordo com o disposto no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11.07.
15.1 — A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita, terá
a duração máxima de duas horas, sem consulta, e versará sobre as
matérias referentes aos temas aprovadas pelo Despacho Conjunto
n.º 432/2006, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 104,
de 30 de maio.
16 — Sistema de classificação final: a classificação final dos candidatos resultará da média ponderada das classificações obtidas nos métodos
de seleção e será expressa de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte
fórmula: CF = PC × 40 % + AC x 30 % + EPS x 30 %
17 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das
declarações dos candidatos.
18 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei, conforme
o disposto no artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho.
19 — A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final — previstas nos artigos 33.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de julho, serão afixadas nos Serviços Comuns do Instituto Politécnico de Coimbra e os candidatos excluídos serão notificados
nos termos do artigo 34.º do citado diploma.
20 — Quotas de Emprego: De acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
21 — Composição do júri: O júri, que será também o júri de acompanhamento e avaliação do período experimental, terá a seguinte composição:
Presidente: Paulo Alexandre Gouveia Monteiro Sanches, Vice-Presidente do IPC
1.º Vogal Efetivo: José Luís Mendonça da Silva, Especialista de
Informática Grau 2 Nível 1 dos Serviços da Presidência do IPC, que
substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos
2.º Vogal Efetivo: Carla Alexandra Ferreira dos Santos, Especialista
de Informática Grau 2 Nível 1 dos Serviços da Presidência do IPC
1.º Vogal Suplente: Ricardo Manuel de Oliveira Moura, Especialista
de Informática Grau 2 Nível 1 dos Serviços da Presidência do IPC
2.º Vogal Suplente: Carlos José Dias de Almeida, Especialista de
Informática Grau 2 Nível 1 dos Serviços da Presidência do IPC
14 de janeiro de 2014. — O Presidente do IPC, Rui Jorge da Silva
Antunes.
207538511

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Despacho n.º 1292/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Politécnico de Lisboa, de 25 de outubro de 2013, foi autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, sem período experimental,
como professora adjunta da carreira de pessoal docente do Ensino Superior Politécnico à Licenciada Maria Helena Teixeira Cardoso Gamboa,
sendo remunerada pelo escalão 2, índice 195, em regime de dedicação
exclusiva, no Instituto Superior de Lisboa, com efeitos a partir de 24
de julho de 2013, (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
15 de janeiro de 2014. — O Presidente do ISEL, Doutor José Carlos
Lourenço Quadrado, Professor Coordenador c/Agregação.
207540228
Despacho n.º 1293/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Politécnico de Lisboa, de 25 de outubro de 2013, foi autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, sem período experimental,
como professora adjunta da carreira de pessoal docente do Ensino Superior Politécnico com a Licenciada Maria Fernanda de Jesus Veloso Leite,
sendo remunerada pelo escalão 2, índice 195, em regime de dedicação
exclusiva, no Instituto Superior de Lisboa, com efeitos a partir de 20
de junho de 2013, (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
15 de janeiro de 2014. — O Presidente do ISEL, Doutor José Carlos
Lourenço Quadrado, Professor Coordenador c/Agregação.
207539654

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Escola Superior de Educação
Aviso (extrato) n.º 1138/2014
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de dezembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 75.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º, da Lei n.º 59/2008, de 11
de setembro, torna -se público que, por despacho da Vice-Presidente
da Escola Superior de Educação do IPPorto, Prudência Maria Antão
Coimbra, em 10 de outubro de 2013, foi homologada a ata do júri
designado para avaliar o período experimental da trabalhadora Beatriz
Susana Teixeira da Silva, Assistente Técnica do mapa de pessoal da
ESE, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, onde consta a deliberação de conclusão com sucesso
do período experimental com a classificação final de 17,73 valores.
2 de janeiro de 2014. — O Presidente, Paulo Alberto da Silva Pereira,
professor-coordenador.
207538277
Aviso (extrato) n.º 1139/2014
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de dezembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 75.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º, da Lei n.º 59/2008, de 11
de setembro, torna -se público que, por despacho da Vice-Presidente
da Escola Superior de Educação do IPPorto, Prudência Maria Antão
Coimbra, em 10 de outubro de 2013, foi homologada a ata do júri designado para avaliar o período experimental da trabalhadora Elisabete
Maria dos Santos Alves, Assistente Técnica do mapa de pessoal da
ESE, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, onde consta a deliberação de conclusão com sucesso
do período experimental com a classificação final de 17,73 valores.
2 de janeiro de 2014. — O Presidente, Paulo Alberto da Silva Pereira,
professor-coordenador.
207538325

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Despacho (extrato) n.º 1294/2014
Por despacho de 5 de dezembro de 2013 do Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, foi autorizada a celebração
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do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo, para o exercício de funções de docente do Mestre António
José Matos de Meireles, 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 de novembro, com início a 5 de dezembro de 2013
cessando a 31 de maio de 2014.
5 de dezembro de 2013. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
207539427
Despacho (extrato) n.º 1295/2014
Por despacho de 27 de dezembro de 2013 do Presidente do Instituto
Superior de Engenharia do Porto, foi autorizada a celebração do contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício
de funções dos seguintes docentes:
Do Licenciado Américo Perfeito dos Santos Neves, na categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo o vencimento correspondente ao índice
185 -2/3 -50 %, escalão 1 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 2014.
Do Licenciado António Manuel da Silva Pereira, 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 janeiro
de 2014 cessando a 31 de dezembro de 2014.
Do Licenciado Carlos Filipe da Silva Coutinho, na categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo o
vencimento correspondente ao índice 135-2/3-50 %, escalão 1 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 2014.
Do Licenciado José Carlos Jorge Valentim, na categoria de Assistente
Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo o vencimento correspondente ao índice 140-2/3-50 %, escalão 2 do anexo II
do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 10 de janeiro de 2014
cessando a 9 de janeiro de 2015.
Do Licenciado Vítor Manuel da Costa Cerqueira, 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 6 de janeiro
de 2014 cessando a 31 de julho de 2014.
27 de dezembro de 2013. — Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
207539451
Despacho (extrato) n.º 1296/2014
Por despacho de 27 de dezembro 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 Isabel Maria
Alvim Teles, na categoria de Equiparada a Professor Adjunto, em
regime de tempo Integral, auferindo o vencimento correspondente
ao índice 195-2/3, escalão 2 do anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89,
de 18 de novembro, com início a 1 de janeiro de 2014 cessando a
31 de dezembro de 2015.
27 de dezembro de 2013. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
207539484

Despacho (extrato) n.º 1297/2014
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal,
proferidos nas datas abaixo mencionadas:
De 30 de agosto de 2013:
Paulo Jorge Cunha Mendonça — autorizada, pelo período de 1 de
setembro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014, a renovação do contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como professor
adjunto convidado, em regime de tempo parcial, a 55 %, para exercer
funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto
Politécnico.
De 11 de setembro de 2013:
Elsa Marisa Duarte Rodrigues Gonçalves — autorizada, pelo período
de 21 de setembro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014, a renovação do
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como
professora adjunta convidada, em regime de tempo parcial, a 25 %, para
exercer funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste
Instituto Politécnico.
De 30 de setembro de 2013:
Ana Maria Castanheira Aires Pereira da Silva Bártolo — autorizado o
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como
professora adjunta convidada, em regime de acumulação a tempo parcial,
a 70 %, por um período entre 1 de outubro de 2013 a 28 de fevereiro de
2014, para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de € 1413,13,
correspondente ao escalão 1, índice 185.
14 de janeiro de 2014. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
207539013
Despacho (extrato) n.º 1298/2014
Por despacho de 06 de dezembro de 2011, do presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal:
António Manuel dos Reis Marques — autorizada a manutenção do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em
regime de tenure, como professor coordenador, em regime de exclusividade, para exercer funções na Escola Superior de Saúde deste Instituto
Politécnico, com a remuneração mensal de 3 601,03 €, correspondente ao
escalão 1, índice 220, com efeitos a partir de 12/12/2011, considerando-se sem efeito a situação jurídico funcional anterior.
15 de janeiro de 2014. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
207539816
Despacho (extrato) n.º 1299/2014
Por despachos do vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal,
em regime de substituição do presidente, proferidos nas datas abaixo
mencionadas:
De 14 de outubro de 2013:
Alberto José Aguilar de Carvalho — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente
convidado, em regime de tempo parcial, a 40 %, por um período
entre 14 de outubro de 2013 a 31 de julho de 2014, para exercer
funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto
Politécnico, com a remuneração mensal de 436,49 €, correspondente
ao escalão 1, índice 100.
De 1 de novembro de 2013:

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Aviso n.º 1140/2014
Torna-se público que cessou a relação jurídica de emprego público,
por motivo de aposentação, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014,
a seguinte trabalhadora:
Albertina Pereira Cavaco Palma, professora adjunta, da carreira docente do ensino superior politécnico, em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, posicionada no escalão 4,
índice 225.
15 de janeiro de 2014. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
207539516

Luísa Alexandra Graça Neves, professora adjunta 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 25 %
para 20 %, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2013.
De 4 de novembro de 2013:
Margarida Maria Cordeiro Malta Anes Batista — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como
assistente convidada, em regime de tempo parcial, a 40 %, por um
período entre 4 de novembro de 2013 a 31 de março de 2014, para exercer
funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto
Politécnico, com a remuneração mensal de 436,49 €, correspondente
ao escalão 1, índice 100.

