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Diário da República, 2.ª série — N.º 25 — 5 de fevereiro de 2019
Adjunto Convidado, do docente Amândio Amadeu Fernandes Silva,
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, pelo período
de 01.10.2018 a 30.09.2019, a regime de tempo integral.
11.12.2018. — O Vice-Presidente, António da Cruz Belo.
311955425
Despacho n.º 1284/2019
Nos termos do artigo 18.º, n.º 2, dos Estatutos da Escola Superior de
Educação de Lisboa (Despacho n.º 2890/2010), publicado no DR 2.ª série
n.º 30 de 12 de fevereiro, alterados pelo Despacho n.º 9843/2018, publicado no DR, 2.ª série, n.º 202 de 19 de outubro, nomeio Vice-presidentes
da ESELx, a Professora Adjunta, Bianor Antónia da Cruz Valente e o
Professor Adjunto convidado Rui António Perdigão Covelo.
19 de dezembro de 2018. — O Presidente da Escola Superior de
Educação de Lisboa, Carlos Augusto Pires.
311964846
Despacho (extrato) n.º 1285/2019
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21.12.2018, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado em período experimental de 5 anos, com Joana
Salvador Bagulho, como Professora Adjunta, ao abrigo da alínea a) do
n.º 1 do artigo 5.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 45/2016 de 17 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 65/2017 de 9
de agosto, com efeitos a partir de 18.08.2016, auferindo o vencimento
correspondente ao índice 185, escalão 1 da tabela do pessoal docente
do ensino superior politécnico, em regime de Dedicação Exclusiva (a
presente transição produz efeitos retroativos a 18.08.2016 por força da
aplicação do artigo 4.º da Lei n.º 65/2017 de 9 de agosto, não se aplicando a retroatividade para efeitos remuneratórios, conforme orientações
emanadas pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência).
26 de dezembro de 2018. — O Vice-Presidente do IPL, Professor
Doutor António José da Cruz Belo.
311971917
Despacho (extrato) n.º 1286/2019
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21.12.2018, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado em período experimental de 5 anos, com Lars
Arens, como Professor Adjunto, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 45/2016
de 17 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 65/2017 de 9 de agosto,
com efeitos a partir de 18.08.2016, auferindo o vencimento correspondente ao índice 185, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino
superior politécnico, em regime de Dedicação Exclusiva (a presente
transição produz efeitos retroativos a 18.08.2016 por força da aplicação
do artigo 4.º da Lei n.º 65/2017 de 9 de agosto, não se aplicando a retroatividade para efeitos remuneratórios, conforme orientações emanadas
pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência).
26 de dezembro de 2018. — O Vice-Presidente do IPL, Professor
Doutor António José da Cruz Belo.
311966628
Despacho n.º 1287/2019
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
20.12.2018, foi autorizada a nomeação em regime de substituição, de
acordo com artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada
pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, de Ana Maria Esteves Arriaga
de Jesus Lopes, para o Cargo de Direção Intermédio de Grau 4 para o
Setor Académico 2.º ciclo da Escola Superior de Música de Lisboa,
do Instituto Politécnico de Lisboa, enquanto decorrer procedimento
tendente à seleção de novo titular do cargo em causa, nos termos do
disposto do diploma citado.
26.12.2018. — O Vice-Presidente, António da Cruz Belo.
311955936
Despacho n.º 1288/2019
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
19.11.2018, foi autorizada a nomeação em regime de substituição, de

acordo com o artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada
pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, de José Adriano dos Santos
Madeira Cedoura, para o cargo de Chefe de Divisão para o Setor de
Produção e Recursos da Escola Superior de Música de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa, enquanto decorrer procedimento tendente
à seleção de novo titular do cargo em causa, nos termos do disposto do
diploma citado.
26.12.2018. — O Vice-Presidente, António da Cruz Belo.
311955863
Despacho (extrato) n.º 1289/2019
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21.12.2018, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em período experimental de 5 anos com
Paulo Fernando Vassalo Lourenço, como Professor Adjunto, ao abrigo
da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, com efeitos a partir de
29.05.2017, auferindo o vencimento correspondente ao índice 185,
escalão 1, da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico,
em regime de Dedicação Exclusiva (a presente transição não produz
efeitos retroativos para efeitos remuneratórios, o regime de dedicação
exclusiva aplica-se apenas a partir de 01.06.2018).
26 de dezembro de 2018 — O Vice-Presidente do IPL, Professor
Doutor António José da Cruz Belo.
311966571
Despacho n.º 1290/2019
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
11.12.2018, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, na categoria de assistente técnico, em período
experimental, com Sara Filipa Gregório Silvestre, na sequência de
procedimento concursal comum, com efeitos a partir de 03.01.2019,
auferindo o vencimento correspondente à 1.ª posição remuneratória,
nível remuneratório 5 da tabela salarial do regime de carreiras da
Administração Pública.
27.12.2018. — O Vice-Presidente do IPL, António da Cruz Belo.
311955822
Despacho n.º 1291/2019
Na sequência da decisão favorável de acreditação prévia por parte
da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 5 de
setembro de 2018, foi registado na Direção-Geral do Ensino Superior,
com o n.º R/A-Cr 124/2018, em 21 de dezembro de 2018, o ciclo de
estudos conducente ao grau de mestre em Fisioterapia do Instituto
Politécnico de Lisboa;
Assim, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007,
de 10 de dezembro, conjugada com o disposto no Decreto-Lei n.º 74/2006,
de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho,
pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei
n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de
setembro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto,
determino a publicação em anexo da caracterização, da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre em Fisioterapia da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa.
28 de dezembro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa, Professor Doutor Elmano da Fonseca Margato.
ANEXO
Caracterização:
1 — Estabelecimento de ensino superior: Instituto Politécnico de
Lisboa
2 — Unidade orgânica: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa
3 — Ciclo de estudos: Fisioterapia
4 — Grau: Mestre
5 — Área científica predominante do ciclo de estudos: Fisioterapia
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência
de créditos, necessário à obtenção do grau: 90 ECTS

