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República, 2.ª série, n.º 118, de 23 de junho de 2014, tendo-lhes sido
atribuídas, respetivamente, as classificações de 14,55 e 17,45 valores
ao seu período experimental.
16 de outubro de 2015. — O Coordenador do Gabinete de Planeamento
e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sérgio Silva.
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Despacho n.º 12121/2015
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e nos n.os 9 e 11
do artigo 21.º, ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de Dezembro na redação dada
pela Lei n.º 128/2015 de 3 de setembro, tendo presente os artigos 1.º e
15.º, ambos da Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio, o Conselho Diretivo
do INEM, I. P. deliberou, em 15 de outubro de 2015, o seguinte:
1 — Designar, por proposta do júri do procedimento concursal, para
exercer em regime de comissão de serviço, no cargo de dirigente intermédio de 2.º grau, Coordenador do Gabinete de Planeamento e Controlo de
Gestão, a licenciada Maria Teresa Luna Caldeira Schiappa de Campos.
2 — A presente designação fundamenta-se na reconhecida aptidão,
competência técnica, experiência profissional e formação da visada,
conforme resulta da nota curricular publicada em anexo ao presente
despacho e do qual faz parte integrante.
3 — O presente despacho produz efeitos a 16 de outubro de 2015.
Súmula Curricular
Habilitações literárias:
Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Autónoma — Luís de Camões.
Experiência profissional:
De maio de 2012 até à presente data, Coordenadora do Gabinete de
Planeamento e Controlo de Gestão do Instituto Nacional de Emergência
Médica, I. P. (INEM), em regime de substituição.
De outubro de 2011 até maio de 2012 — Diretora do Gabinete de
Planeamento e Controlo de Gestão do Instituto Nacional de Emergência
Médica, I. P. (INEM), em regime de substituição.
De outubro de 2010 a outubro de 2011, técnica superior com funções
no Núcleo de Planeamento, inserido na Direção de Serviços de Planeamento e Controlo de Gestão, do Departamento Financeiro do Instituto
do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP).
De junho de 2001 a outubro de 2010, Chefe de Projeto da equipa de
Gestão Financeira do Gabinete de Gestão da Iniciativa Comunitária
EQUAL, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, em
regime de requisição ao IEFP, I. P.
De junho de 2000 até junho 2001, Coordenadora do Núcleo de Serviços de Gestão no Centro de Formação Profissional da Venda Nova do
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP), em regime
de destacamento.
De janeiro de 1998 a junho de 2000, técnica superior com funções no
Núcleo de Apoio ao Controlo Financeiro da Unidade Técnica de Análise
da Região de Lisboa e Vale do Tejo do Programa POFPE/PESSOA, do
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP).
De abril de 1996 a dezembro de 1997, técnica superior com funções
em regime de destacamento no Gabinete de Gestão dos Programas de
Iniciativa Comunitária “Emprego” e “Adapt” (GICEA) do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP).
De setembro de 1994 a abril de 1996, técnica superior com funções
no Departamento de Gestão Integrada de Programas do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP).
16 de outubro de 2015. — O Coordenador de Gabinete de Planeamento
e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sérgio Silva.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral do Ensino Superior
Despacho n.º 12122/2015
Por despacho, de 18 de setembro de 2015, da Subdiretora-Geral do
Ensino Superior, proferido ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar n.º 20/2012, de 7 de fevereiro, a Universidade Europeia foi autorizada a ministrar os ciclos de estudos conducentes à atribuição de graus académicos da sua Escola de Tecnologias, Artes e Comunicação nas instalações de que dispõe na Av. D. Carlos I, n.º 4, em Lisboa.

A referida autorização ficou condicionada à autorização da mudança
do Instituto Português de Administração e Marketing de Lisboa das
referidas instalações sitas na Av. D. Carlos I, n.º 4, em Lisboa, para as
instalações sitas na Quinta do Bom Nome, Estrada da Correia, n.º 53,
em Lisboa.
Considerando que, por despacho de 1 de outubro de 2015, do Secretário de Estado do Ensino Superior foi autorizada a referida mudança do
Instituto Português de Administração e Marketing de Lisboa;
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de setembro (regime jurídico das instituições de ensino superior), e
no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 87/2013, de 26 de junho:
Determino:
1 — A Universidade Europeia é autorizada a ministrar ciclos de estudos conducentes à atribuição de graus académicos nas instalações de que
dispõe na Quinta do Bom Nome, Estrada da Correia, n.º 53, em Lisboa,
onde também já foi autorizado o Instituto Português de Administração
e Marketing de Lisboa a ministrar os seus ciclos de estudos, para um
número máximo de alunos em simultâneo de 1020, para ambos os estabelecimentos, devendo assegurar na afetação dos espaços uma separação
adequada à independência de funcionamento dos respetivos órgãos.
2 — A Universidade Europeia é autorizada a ministrar os ciclos de
estudos conducentes à atribuição de graus académicos da sua Escola
de Tecnologias, Artes e Comunicação nas instalações de que dispõe
na Av. D. Carlos I, n.º 4, em Lisboa, onde também já foi autorizado o
Instituto de Arte, Design e Empresa — Universitário a ministrar os seus
ciclos de estudos, para um número máximo de alunos em simultâneo de
800, para ambos os estabelecimentos, devendo assegurar na afetação
dos espaços uma separação adequada à independência de funcionamento
dos respetivos órgãos.
16 de outubro de 2015. — O Diretor-Geral do Ensino Superior,
Prof. Doutor João Queiroz.
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Escola Secundária Adolfo Portela, Águeda
Despacho (extrato) n.º 12123/2015
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27/6, na
redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de
maio, faz-se pública a lista nominativa do pessoal docente que obteve
lugar no quadro desta escola no ano letivo de 2015-2016:
Nome

Hermínia Santos Paiva Loureiro Viegas . . . .
Joaquim Luís Pereira Almeida . . . . . . . . . . . .
João Manuel da Cruz Cera. . . . . . . . . . . . . . .

Grupo

Escalão/índice

420
510
540

8.º/299
3.º/205
3.º/205

19 de outubro de 2015. — O Diretor, Henrique da Cunha Coelho.
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Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste
Aviso n.º 12521/2015
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para
o exercício das funções de assistente operacional — Lista de
Ordenação Final.
Nos termos do artigo 36.º, n.º 6, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril,
torna-se público que foi homologada a lista de ordenação final dos
candidatos ao concurso em epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 10680/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 21 de setembro. A lista
encontra-se publicitada no átrio da Escola Secundária de D. Duarte
e na página eletrónica do Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste
(http://www.aecoimbraoeste.pt/).
16 de outubro de 2015. — A Diretora, Isabel Veiga Simão.
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