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a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100,
com início a 23 de fevereiro de 2015 e termo a 31 de julho de 2015.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
20 de maio de 2015. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
208663756
Despacho (extrato) n.º 5925/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de
23 de fevereiro de 2015:
Gilberto Manuel Simões Pato — autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de
Beja, como assistente convidado, em regime acumulação de 40 %, com
a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100,
com início a 23 de fevereiro de 2015 e termo a 31 de julho de 2015.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
20 de maio de 2015. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
208663683
Despacho (extrato) n.º 5926/2015
Por meu despacho de 5 de março de 2015:
Ana Isabel Lapa Fernandes — autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com um período experimental de cinco anos, para exercer funções com a categoria de professor
adjunto, da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico,
no Instituto Politécnico de Beja, sendo remunerado pelo escalão 1,
índice 185, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 5 de
junho de 2013.

para a categoria de 1 Professor Adjunto na área disciplinar de Tecnologias
de Diagnóstico e Terapêutica, para a Escola Superior de saúde (ESSA),
de Bragança aberto pelo Aviso n.º 13950/2014, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 240, de 12 de dezembro registado na Bolsa de
Emprego Público sob a referência OE201412/0156, publicado no sítio
da internet da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e no Portal IPB
(Para a comunidade — recrutamento — pessoal docente), cuja homologação foi feita por despacho de 15 de maio de 2015 do Sr. Presidente
do Instituto Politécnico de Bragança:
Ordem

Nome

Classificação
final

1.º
2.º
3.º

Olívia Rodrigues Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria José Rodrigues Frade Falcão . . . . . . . . . .
Vanessa Alexandra Fernandes de Magalhães . . .

86.5
34,2
16,9

21 de maio de 2015. — A Administradora do Instituto Politécnico de
Bragança, Elisabete Vicente Madeira.
208668487

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 5929/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
13.03.2015, foram autorizados os contratos de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, em regime de tempo parcial a 50 %,
pelo período de 15.03.2015 a 31.07.2015, auferindo o vencimento com
o valor de duzentos e dezoito euros e vente e quatro cêntimos, dos
seguintes Monitores:

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

João Pedro Romão Amorim;
Pedro Miguel Moreira Afonso.

20 de maio de 2015. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
208664103

13.04.2015. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
208664152
Despacho (extrato) n.º 5930/2015

Despacho (extrato) n.º 5927/2015
Por despacho do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja de
20 de março de 2015:
Lígia Manuela Correia da Silva Eira — autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime acumulação
de 50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, com início a 16 de abril de 2015 e termo a 31 de julho
de 2015. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
20 de maio de 2015. — O Vice-Presidente do Instituto Politécnico
de Beja, Isidro Féria.
208663918
Despacho (extrato) n.º 5928/2015
Por despacho do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja de
12 de março de 2015:
Mário Filipe Jacob Caeiro Borralho — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime acumulação de
55 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1,
índice 100, com início a 12 de março de 2015 e termo a 31 de julho
de 2015. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
20 de maio de 2015. — O Vice-Presidente do Instituto Politécnico
de Beja, Isidro Féria.
208663829

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Aviso (extrato) n.º 6019/2015
Lista unitária de classificação e ordenação final dos candidatos aprovados em mérito absoluto de concurso documental, de âmbito internacional,

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
12.02.2015, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo de Leopoldina Maria da Costa Almeida
com a categoria de Assistente Convidado, para o Instituto Superior
de Contabilidade e Administração de Lisboa, auferindo o vencimento
correspondente ao índice 100, escalão 1 da tabela do pessoal docente do
ensino superior politécnico, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo
período de 15.02.2015 a 30.09.2015
19.05.2015. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
208663748
Despacho (extrato) n.º 5931/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
13.03.2015, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo de Gualter Modesto Agrochão, com a categoria
de Assistente Convidado, para o Instituto Superior de Contabilidade
e Administração de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente
ao índice 100, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico, em regime de tempo parcial a 40%, pelo período de
15.03.2015 a 30.09.2015
19.05.2015. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
208662921
Despacho (extrato) n.º 5932/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
16.09.2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, em período experimental de 5 anos, com a
categoria de Professora Adjunta em regime de Tempo Integral, com
Dina Maria Cabrita Santos Cochicho Cília, para o Instituto Superior
de Contabilidade e Administração de Lisboa, auferindo o vencimento
correspondente ao índice 185, escalão 1 da tabela do pessoal docente
do ensino superior politécnico, com início em 21.01.2014.
19.05.2015. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
208662379

