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Diário da República, 2.ª série — N.º 61 — 27 de março de 2014
deve ler-se:
Atividades relevantes
para a missão do Instituto Politécnico.
P3 = 0,10

Exercício de cargos em órgãos de gestão e ou outros órgãos/estruturas de instituições de
ensino superior (C31).
Direção/coordenação de cursos no âmbito do ensino superior (C32) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação em programas de mobilidade internacional (C33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exercício de cargos e ou atividades de prestação de serviço à comunidade e cooperação
com outras instituições (C34).
Coordenação, execução e desenvolvimento de projetos ou atividades de caráter prático (C35)
Exercício de outros cargos de gestão de reconhecido interesse público (C36) . . . . . . . . . .
Participação como docente em cursos de formação profissional (C37) . . . . . . . . . . . . . . .

19 de março de 2014. — O Presidente, Armando Pires.

P31 = 0,15
P32 = 0,15
P33 = 0,15
P34 = 0,15
P35 = 0,10
P36 = 0,15
P37 = 0,15
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

esta categoria. (Contratação isenta de fiscalização prévia por parte do
Tribunal de Contas).

Despacho (extrato) n.º 4534/2014

31 de janeiro de 2014. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel
Carvalho Pina de Almeida.
207702463

Por despacho de 07 de janeiro de 2014 do Presidente do Instituto
Politécnico de Tomar
George Harold Nash — contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, em regime
de tempo parcial (16 %), da Escola Superior de Tecnologia de Tomar
do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 07 de março de 2014 e
término a 07 de abril de 2014, auferindo a remuneração correspondente
a 16 % do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do
pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria.
Hipólito Collado Giraldo — contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, em regime
de tempo parcial (16 %), da Escola Superior de Tecnologia de Tomar do
Instituto Politécnico de Tomar, com início a 28 de fevereiro de 2014 e
término a 28 de março de 2014, auferindo a remuneração correspondente
a 16 % do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do
pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria.
(Contratações isentas de fiscalização prévia por parte do Tribunal
de Contas.)
7 de janeiro de 2014. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel Carvalho Pina de Almeida.
207702414
Despacho (extrato) n.º 4535/2014
Por despacho de 31 de janeiro de 2014 do Presidente do Instituto
Politécnico de Tomar
Daniel António Tagarra Silva — contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial (28 %), da Escola Superior de Tecnologia de
Abrantes do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 10 de fevereiro
de 2014 e término a 30 de junho de 2014, auferindo a remuneração
correspondente a 28 % do escalão 1, índice 100, constante do estatuto
remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para

Despacho (extrato) n.º 4536/2014
Por despacho de 24 de fevereiro de 2014 do Presidente do Instituto
Politécnico de Tomar:
Miguel de Barros Serra Cabral Moncada — contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto
Convidado, em regime de tempo parcial (50 %) da Escola Superior de
Tecnologia de Tomar do Instituto Politécnico de Tomar, com início a
24 de fevereiro de 2014 e término a 31 de julho de 2014, auferindo a
remuneração correspondente a 50 % do escalão 1, índice 185, constante
do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria. (Contratação isenta de fiscalização prévia
por parte do Tribunal de Contas).
24 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel
Carvalho Pina de Almeida.
207702528
Despacho (extrato) n.º 4537/2014
Por despacho de 06 de março de 2014 do Presidente do Instituto
Politécnico de Tomar:
Pedro Domingos Belo Carmona Marques — contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto
Convidado, em regime de tempo parcial (60 %) da Escola Superior de
Tecnologia de Abrantes do Instituto Politécnico de Tomar, com início
a 06 de março de 2014 e término a 31 de julho de 2014, auferindo a
remuneração correspondente a 60 % do escalão 1, índice 185, constante
do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria. (Contratação isenta de fiscalização prévia
por parte do Tribunal de Contas.)
6 de março de 2014. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel Carvalho Pina de Almeida.
207702569

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 831/2014
Por deliberação do Conselho de Administração, de 24/02/2014:
Regina Tatiana Martins Oliveira Silva Rodrigues — Interna do Internato Médico — área de Medicina Interna, em regime de contrato de
trabalho em funções publicas, a termo resolutivo incerto, autorizado
o seu pedido de acumulação de funções públicas, nos termos do n.º 2,
alínea f), do artigo 27.º e artigo 29.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, para
o 2.º semestre do ano letivo de 2013/2014, com início a 06/01/2014 e
término a 11/07/2014, na Escola Superior de Saúde da Universidade de
Aveiro. (Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de

acordo com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).
20 de março de 2014. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.
207707689

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.
Despacho (extrato) n.º 4538/2014
Por Despacho da Diretora Clínica do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., de 4 de fevereiro de 2014, nos

