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De 15.07.2007 a 31.07.2008 — Assistente Técnica nos Serviços Financeiros da Escola Superior de Comunicação Social do IPL.
17 de agosto de 2017. — O Administrador do IPL, António José
Carvalho Marques.
310724338
Despacho n.º 8846/2017
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com
a nova redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e na
sequência do procedimento concursal aberto nos termos legalmente
estabelecidos, foi nomeada, por despacho do Presidente do Instituto
Politécnico de Lisboa de 31.07.2017, Rute Isabel Antunes Nunes Agostinho, para o Cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau para o Gabinete de
Projetos Especiais e Inovação dos Serviços da Presidência do Instituto
Politécnico de Lisboa em regime de comissão de serviço, pelo período
de três anos, cuja nota curricular se anexa.
A presente nomeação decorre da adequação do currículo da candidata
à função a concurso e da relevância do mesmo. A candidata possui, não
só, uma vasta experiência profissional na área, como exerce funções de
coordenação nesta área. Por outro, a candidata demonstrou durante a
entrevista uma forte motivação, bem como um elevado conhecimento
das funções inerentes ao cargo a desempenhar. Demonstrou ainda possuir as competências necessárias para desempenhar de forma meritória
e competente a coordenação do Gabinete de Projetos Especiais e Inovação do IPL.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2017,
conforme o n.º 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com
a nova redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Nota curricular
Habilitações Literárias:
Mestre em Psicologia, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Lisboa;
Licenciada em Psicologia Aplicada, pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada.
Formação Profissional:
Frequência de vários cursos de formação na área das ciências documentais (mais de 100 horas de formação).

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que na sequência
do concurso interno de ingresso para o preenchimento de um posto de
trabalho na carreira de técnico de informática, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo
aviso n.º 2209/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44
de 2 de março, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, sujeito a estágio de ingresso na carreira de técnico
de informática, com João Filipe Ribeiro Delgado Pitas com efeitos a 01 de
setembro de 2017, ficando colocado no escalão 1, índice 290, do mapa II
anexo ao Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março. O estágio de ingresso
na carreira de técnico de informática inicia-se com a celebração do contrato
e tem a duração de 6 meses, correspondente à duração determinada pelo
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 10 do Decreto-Lei n.º 97/2001, de
26 de março, conjugado com o artigo 45.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
12 de setembro de 2017. — O Administrador do IPL, António José
Carvalho Marques.
310796015

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extrato) n.º 8848/2017
Por despachos de 07 de agosto de 2017 do vice-presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal, em regime de suplência do presidente, ao abrigo
do Despacho n.º 10525/2016, publicado no Diário da República n.º 160,
2.ª série, de 22/08/2016:
Carlos Guarani Romão de Freitas — autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, como monitor, em regime
de tempo parcial, para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal
de 436,49 €, correspondente a 40 % do vencimento dos assistentes
estagiários em regime de tempo integral, pelo período de 28/08/2017
a 31/07/2018.
25 de setembro de 2017. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
310810343

Experiência Profissional:
De 01.10.2016 até 31.07.2017 — Dirigente Intermédio de 4.º Grau
do Gabinete de Projetos Especiais e Inovação do Instituto Politécnico
de Lisboa, em regime de substituição;
De 01.02.2013 até 30.09.2016 — Técnica Superior em regime de
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado,
a desempenhar funções no Gabinete de Projetos Especiais e Inovação
do Instituto Politécnico de Lisboa;
De 11.05.2006 até 31.01.2013 — Técnica Superior no Serviço de
Orientação e Integração Profissional — SOIP da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa.
17 de agosto de 2017. — O Administrador do IPL, António José
Carvalho Marques.
310724443
Despacho n.º 8847/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
07.09.2017,em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extrato) n.º 8849/2017
Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de
07 de janeiro no n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 206/2009, de
31 de agosto e no n.º 4, do artigo 14.º, do Regulamento de atribuição
do Título de Especialista no Instituto Politécnico de Tomar, delego na
Doutora Carla Sofia Catarino Silva Mota, Diretora da Escola Superior
de Tecnologia de Abrantes e Professora Adjunta do Instituto Politécnico
de Tomar a competência para o exercício das funções como Presidente
do júri das provas para a atribuição do título de especialista requerida
pelo Mestre Luís Alberto de Jesus Gaio Curvelo para a área de Marketing e Publicidade.
5 de setembro de 2017. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel
Carvalho Pina de Almeida.
310769942

PARTE H
CIMBAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DO BAIXO ALENTEJO
Aviso (extrato) n.º 11934/2017

António Inácio, Assistente Operacional, posição remuneratória entre
7.ª e 8.ª, Nível entre 7 e 8, com efeitos a partir de 06-03-2017.
Leonel António Jerónimo Borrela, Assistente Técnico, posição remuneratória 9, nível 14, com efeitos a partir de 13-05-2017.

Em cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessaram a relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por motivo de
falecimento, os seguintes trabalhadores:

26 de setembro de 2017. — O Presidente do Conselho Intermunicipal,
João Manuel Rocha da Silva.
310809145

