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Despacho (extrato) n.º 13408/2016

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
31.08.2016, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo de José Teotónio Duarte Marques, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, 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, em regime de tempo parcial a
50 %, pelo período de 01.09.2016 a 31.08.2017.
25.10.2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
209972862
Despacho (extrato) n.º 13409/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
30.09.2016, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo de Jaqueline dos Reis Inácio
Ramos da Silva com a categoria de Assistente Convidada, 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
30 %, pelo período de 01.10.2016 a 31.09.2017.
25 de outubro de 2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
209973972
Despacho (extrato) n.º 13410/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
29.07.2016, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo com Pedro Miguel Moreira
Afonso, como Monitor, para o Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo
período de 01.08.2016 a 31.07.2017, auferindo o vencimento com o
valor de duzentos e dezoito euros e vinte e quatro cêntimos.
25 de outubro de 2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
209974028
Despacho (extrato) n.º 13411/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
03.10.2016, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com Vanessa Sofia Sousa Mendes, como Monitora, para o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Lisboa, em regime de tempo parcial a 65 %, pelo período de 04.10.2016
a 31.07.2017, auferindo o vencimento com o valor de duzentos e oitenta
e três euros e setenta e dois cêntimos.
25 de outubro de 2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
209974109
Despacho (extrato) n.º 13412/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
07.10.2016, foi autorizada a pedido do próprio, a rescisão do contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Ruben da
Costa Nogueira, como Monitor no Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa, com efeitos a partir de 01.09.2016.
25 de outubro de 2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
209974199

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Despacho n.º 13413/2016
Nos termos da alínea l) do artigo 19.º e do artigo 32.º dos Estatutos
do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, anexos ao Despacho
n.º 5576/2010, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de
26 de março, exonero a seu pedido Maria de Fátima dos Santos Piedade da
função de vogal não docente do Conselho de Gestão deste Instituto, sendo
que o referido ato produzirá efeitos a partir de 01 de setembro de 2016.
21 de setembro de 2016. — O Presidente do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa, Professor Coordenador Doutor Jorge Alberto
Mendes de Sousa.
209965329

Despacho n.º 13414/2016
Nos termos da alínea l) do Artigo 19.º dos Estatutos do ISEL, anexos
ao Despacho n.º 5576/2010, publicados no Diário da República, 2.ª série,
n.º 60, de 26 de março, nomeio para integrar o Conselho de Gestão, a
vogal funcionária não docente Teresa Cristina Sousa Balsinha Maurício.
Este despacho produz efeitos imediatos.
21 de setembro de 2016. — O Presidente do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa, Professor Coordenador Doutor Jorge Alberto
Mendes de Sousa.
209965394
Despacho n.º 13415/2016
A tabela de emolumentos a aplicar à inscrição para a frequência de
Unidades Curriculares Isoladas (UCI’s), a estudantes externos, será de
300,00 € por unidade curricular, acrescido da taxa de inscrição e seguro.
Os referidos valores são devidos no ato de matrícula/inscrição.
Tendo em conta o Despacho n.º 9937/2016, de 4 de agosto de 2016, que
expressa a tabela de emolumentos a cumprir nas unidades orgânicas do
Instituto Politécnico de Lisboa, revoga-se o Despacho n.º 27/P/2016, de 18
de julho de 2016 e determina-se que para o ano letivo 2016/2017 a taxa de
inscrição será 15,38 € por unidade curricular isolada, acrescido do seguro
(5,00 €), deixando de ser cobrados os emolumentos, usualmente associados
à inscrição em épocas de recurso, especial e de melhoria de nota. Mantém-se a obrigatoriedade de inscrição antes da realização do referido exame.
O despacho produz efeitos a partir de 04 de agosto de 2016.
30 de setembro de 2016. — O Presidente do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa, Professor Coordenador Doutor Jorge Alberto
Mendes de Sousa.
209965483
Despacho n.º 13416/2016
Considerando o acréscimo de trabalho inerente ao exercício das atividades de assessoria à Presidência do ISEL, cumulativas do conteúdo
funcional das respetivas categorias dos professores nomeados assessores
pelo Despacho n.º 11/P/2016, de 23 de maio de 2016, (publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 141, de 25 de julho de 2016 — Despacho
n.º 9532/2016), e após parecer favorável do Conselho de Gestão na reunião
do dia 03 de outubro, determino a redução de 50 % da sua carga letiva.
O despacho produz efeitos a partir de 19 de setembro de 2016.
3 de outubro de 2016. — O Presidente do Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa, Professor Coordenador Doutor Jorge Alberto Mendes de Sousa.
209965515
Despacho n.º 13417/2016
Ao abrigo do disposto na alínea p) do nr. 1 do artigo 19.º dos Estatutos do
ISEL, anexos ao Despacho n.º 5576/2010, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de março, o Presidente do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa pode instituir prémios escolares no âmbito do Instituto.
Nesse sentido, é instituído o Prémio de Excelência Académica para os
novos alunos do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Este prémio
consiste num prémio financeiro para as melhores notas de candidatura
dos alunos que ingressem nas suas licenciaturas, cujo valor tem valor
igual à propina do ano letivo a que o prémio diz respeito.
Determina-se que para o presente ano letivo 2016/2017, o número
de prémios de Excelência Académica a atribuir são 30 e encontram-se
elegíveis para a atribuição do prémio de Excelência Académica os alunos
que satisfaçam as seguintes condições:
a) Que tenha ingressado num curso de licenciatura do ISEL através do
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, no ano letivo 2016-2017;
b) Que para efeitos de ingresso a nota de candidatura seja igual ou
superior a 15 valores;
c) Só serão atribuídos Prémios de Excelência Académica aos estudantes que ingressem através da 1.ª ou 2.ª fase do Concurso Nacional
de Acesso.
6 de outubro de 2016. — O Presidente do Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa, Professor Coordenador Doutor Jorge Alberto Mendes de Sousa.
209965612
Despacho n.º 13418/2016
Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 44.º a 50.º do Código
do Procedimento Administrativo, conjugados com o n.º 2 do artigo 19.º
dos Estatutos do ISEL, anexos ao Despacho n.º 5576/2010, publicados
no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de março, o Presidente do
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa delega na Assessora da direção
para a área pedagógica, Professora Adjunta Ana Cristina Gaminha Ribeiro
Borges Azevedo, a prática de todos dos atos abaixo indicados:
Atos que envolvam a arrecadação de receita proveniente da atividade
letiva do ISEL.

