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despacho de 17 de dezembro de 2013 do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Doutor Rui Jorge da Silva Antunes, foi
autorizada a contratação da Licenciada Maria João Pereira Aguiam,
na carreira/categoria de Técnico Superior, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 17
de dezembro de 2013, com a remuneração correspondente à 2.ª posição
remuneratória, nível 15, para a Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Coimbra.
27.12.2013. — O Administrador, Manuel Filipe Mateus dos Reis.
207501607
Aviso n.º 477/2014
Considerando o disposto nos artigos 73.º, 75.º e 76.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, e para efeitos do previsto nos n.os 6 e 7 do artigo 12.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, declara-se concluído com sucesso o período experimental da seguinte Assistente Técnica, a exercer
funções na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.
Paula Cristina Anastácio Isidoro Neves: 15,71 valores
30 de dezembro de 2013. — O Administrador do IPC, Manuel Filipe
Mateus dos Reis.
207505658
Aviso n.º 478/2014
Considerando o disposto nos artigos 73.º, 75.º e 76.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, e para efeitos do previsto nos n.os 6 e 7 do artigo 12.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, declara-se concluído com sucesso o período experimental da seguinte Assistente Técnica, a exercer
funções no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.
Inês Mafalda Correia Duarte: 16,57valores
31 de dezembro de 2013. — O Administrador do IPC, Manuel Filipe
Mateus dos Reis.
207506987

Despacho n.º 542/2014
Considerando:
As deliberações do Conselho Geral do IPC de 17 de dezembro de 2010
e de 14 de dezembro de 2012, que aprovaram a criação de uma Unidade
Orgânica de Investigação no IPC — Instituto de Investigação Aplicada do
IPC e a definição da respetiva Missão, Fins e Princípios Orientadores;
A necessidade de preparar o funcionamento da nova Unidade Orgânica.
Ao abrigo do disposto no artigo 38.º, n.º 3, alínea b), da Lei n.º 62/2007,
de 10 de setembro de 2007, nomeio para o cargo de Diretor do Instituto
de Investigação Aplicada do IPC o Senhor Prof. Doutor Carlos José Dias
Pereira, com a responsabilidade de instalar o IIA e de apresentar até ao
final do mês de fevereiro de 2014 uma proposta de Estatutos Provisórios
do IIA para ser submetida a apreciação do Conselho Geral, e até ao final
do ano de 2014 uma proposta de Estatutos do IIA.
Pelo exercício do cargo é atribuído o suplemento mensal previsto no
n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 388/90, de 10 de dezembro.
A presente nomeação produz efeitos à data de 1 de janeiro de 2014.
30.12.2013. — O Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Rui
Jorge da Silva Antunes.
207505058

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extrato) n.º 543/2014
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27/02, torna-se público que Rui Filipe Fernandes Silva, Técnico Superior
do Mapa de Pessoal do Instituto Politécnico de Leiria, com contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, denunciou o
mesmo com efeitos a 02 de janeiro de 2014.
5 de novembro de 2013. — O Presidente do IPL, Nuno André Oliveira
Mangas Pereira.
207507326

Aviso n.º 479/2014
Considerando o disposto nos artigos 73.º, 75.º e 76.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, e para efeitos do previsto nos n.os 6 e 7 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, declara-se concluído com sucesso
o período experimental da seguinte Assistente Técnica, a exercer funções
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital.
Ana Margarida Lopes da Silva: 15,71 valores.
31 de dezembro de 2013. — O Administrador, Manuel Filipe Mateus
dos Reis.
207507001
Aviso n.º 480/2014
Considerando o disposto nos artigos 73.º, 75.º e 76.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, e para efeitos do previsto nos n.os 6 e 7 do artigo 12.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, declara-se concluído com sucesso o período experimental da seguinte Assistente Técnica, a exercer
funções na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.
Carla Margarida Marques Pereira: 16,14 valores
31 de dezembro de 2013. — O Administrador, Manuel Filipe Mateus
dos Reis.
207507042
Despacho n.º 541/2014
Nos termos do n.º 4 do artigo 18.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Coimbra, homologados pelo Despacho Normativo n.º 59-A/2008,
de 14 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225,
de 19 de novembro de 2008, nomeio para o cargo de Pró-Presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra o Senhor Prof. Doutor António
Mário Velindro dos Santos Rodrigues, docente do Instituto Superior
de Engenharia de Coimbra, com a responsabilidade de criar e implementar, em articulação com o Instituto de Investigação Aplicada e o
INOPOL — Academia de Empreendedorismo do IPC, um modelo de
relacionamento do IPC e das suas Unidades Orgânicas com empresas e
outras entidades da Região, centrado na transferência de conhecimento
e tecnologia e na celebração de contratos de prestação de serviços de
Investigação, Desenvolvimento e Inovação.
A presente nomeação produz efeitos à data de 1 de janeiro de 2014.
30 de dezembro de 2013. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Coimbra, Rui Jorge da Silva Antunes.
207505025

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 544/2014
Torna-se público que por meu despacho de 23.08.2013, determino a
anulação do Despacho n.º 15587/2012 de 06.12.2012, publicado no Diário
da República, n.º 236, 2.ª série, com a designação das individualidades
para integrarem o júri do concurso documental para recrutamento de um
professor coordenador para preenchimento de um posto de trabalho vago no
mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior
de Tecnologia da Saúde de Lisboa, na área científica de Fisioterapia.
26 de dezembro de 2013. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa, Prof. Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.
207504183

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extrato) n.º 545/2014
Por despacho de 26 de novembro de 2013, do Presidente deste Instituto
foi a Artur Lopes Costa, autorizada a celebração do contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, de acordo com o disposto
no n.º 1 do artigo 60.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, como
Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 % e acumulação,
para exercer funções na ESGTS, deste Instituto, com efeitos reportados
a 7 de outubro de 2013, e até 28 de fevereiro de 2014, com remuneração
correspondente a 50 % do escalão 1, índice 100 (sem exclusividade), do
estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico.
23 de dezembro de 2013. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
207507497
Despacho (extrato) n.º 546/2014
Por despacho de 19 de novembro de 2013, do Presidente deste Instituto foi
a Mauro Silva Moderno, autorizada a celebração do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, de acordo com o disposto no n.º 1
do artigo 60.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, como Assistente
Convidado, em regime de tempo integral e exclusividade em substituição
do docente Alexandre Santos, para exercer funções na ESDRM, deste

