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Diário da República, 2.ª série — N.º 42 — 1 de março de 2016
Despacho (extrato) n.º 3176/2016

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
07.01.2016, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com Carla Alexandra Lopes Martinho Martins, com a categoria de Professora Adjunta, para o Instituto Superior de
Contabilidade e Administração, em regime de tempo integral com dedicação exclusiva, auferindo o vencimento correspondente ao índice 185,
escalão 1, da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico na
sequência de concurso publicado através do Edital n.º 19/2015, publicado
no Diário da República, n.º 6, 2.ª série de 9 de janeiro, com início em
07.01.2016 e com período experimental de 5 anos.
26.01.2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
209376159

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Despacho (extrato) n.º 3177/2016
Por despacho do Presidente da Escola Superior de Estudos Industriais
e de Gestão, de 18 de fevereiro de 2016, e precedido de aprovação,
por unanimidade, na reunião do Conselho Técnico Científico de 15 de
dezembro de 2015, foi autorizada a manutenção do contrato de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, do docente Luís Carlos
Ramos Nunes Pinto Ferreira, na categoria de Professor Adjunto, com
efeitos a 29 de junho de 2016, nos termos do artigo 10.º-B do Decreto-Lei
n.º 185/81, de 1 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 207/2009, de 31 de agosto, e pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio.
18 de fevereiro de 2016. — O Presidente da ESEIG, Prof. Doutor Fernando Flávio Ferreira.
209374952

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Aviso (extrato) n.º 2684/2016
Nos termos dos n.os 3 e 6 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20.6,
torna-se público que, por meu despacho de 05.02.2016, foi autorizada
a consolidação definitiva, a partir da data da notificação à Trabalhadora, que ocorreu a 18.02.2016, da mobilidade na carreira e categoria

da assistente operacional Jerónima Oliveira da Silva Pereira, no mapa
de pessoal da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto
Politécnico do Porto.
18 de fevereiro de 2016. — O Presidente da ESTSP, Prof. Doutor Agostinho Cruz.
209375016

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Aviso n.º 2685/2016
Para os devidos efeitos, se torna público que, tendo sido indevidamente enviados para publicação no Diário da República, os anúncios
de abertura de procedimento concursal para preenchimento,em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
de um posto de trabalho na categoria de Assistente Técnico na área da
Biblioteca e de um posto de trabalho na categoria de Assistente Téncico
na área Académica, ambos publicados no Diário da República n.º 29,
avisos, respetivamente, 1677/2016 e 1678/2016 ambos de 11 de fevereiro de 2016, determino que os referidos anúncios sejam considerados
inválidos para todos os efeitos legais.
19 de fevereiro de 2016. — O Presidente, João Rocha.

209375892

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LISBOA
Aviso n.º 2686/2016
Por despacho de 26 de novembro de 2015 do Conselho de Gestão
dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, e após
anuência do Administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, foi autorizada, a partir de 31 de dezembro de 2015, nos
termos do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a
consolidação definitiva da mobilidade na categoria de técnica superior
de Carla Isabel Amaral Marques, no mapa de pessoal dos Serviços de
Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, posicionada entre a
3.ª e 4.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15-19 da tabela
remuneratória única.
22 de fevereiro de 2016. — A Administradora para a Ação Social,
Teresa Maria de Oliveira Cabeçudo Torres Martins.
209375681

PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

cessou em virtude da inexistência de candidatos com os requisitos
exigidos à prossecução do procedimento.

Secretaria Regional da Saúde

22 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, João Paulo Serôdeo Melo.
209375665

Direção Regional da Saúde
Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria

Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

Aviso n.º 15/2016/A

Aviso (extrato) n.º 16/2016/A

Para os devidos efeitos se torna público que o procedimento concursal
comum para o preenchimento de três postos de trabalho para o desenvolvimento de atividades decorrentes da carreira especial da área da saúde
de enfermagem, previsto e não ocupado, do Quadro Regional da Ilha de
Santa Maria, a afetar à Unidade de Saúde, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, conforme aviso
n.º 87/2015/A, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 249, no
dia 22 de dezembro de 2015 e oferta de emprego n.º 8021 publicada
na Bolsa de Emprego Público dos Açores em 23 de dezembro de 2015,

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que Lénia Dorisa Dinis
Pacheco, enfermeira em regime de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas por Tempo Indeterminado, do quadro de ilha Terceira afeta ao
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, cessou
funções, por denúncia do contrato por iniciativa própria, com efeitos a
1 de março de 2016.
16 de fevereiro de 2016. — O Presidente, José António Oliveira Dias.
209379091

