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Sylvia Razumi Rijmer, em regime de tempo parcial a 35 %, pelo
período de 23.02.2019 a 19.07.2019;
Maria Ramos Barros, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período
de 23.02.2019 a 19.07.2019;
Marina Campos Magalhães, em regime de tempo parcial a 35 %, pelo
período de 23.02.2019 a 19.07.2019;
Jácome Filipe Morais Silva, em regime de tempo parcial a 20 %, pelo
período de 23.02.2019 a 19.07.2019;
Inês Pedruco da Conceição Quintino Pereira, em regime de tempo
parcial a 35 %, pelo período de 23.02.2019 a 19.07.2019;
Rute Mafalda dos Santos Tomás e Sá Lopes Petrucci, em regime de
tempo parcial a 35 %, pelo período de 23.02.2019 a 19.07.2019.
06.03.2019. — O Vice-Presidente do IPL, Prof. Doutor António da
Cruz Belo.
312135374
Despacho (extrato) n.º 3539/2019
Por meu despacho de 26.02.2019, nos termos do n.º 1 do artigo 27
dos Estatutos do IPL e do art.º n.º42 do CPA, foi autorizada a proposta
de adenda ao contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Convidada com Sandra Araújo
Kuznetsova Resende, em regime de tempo parcial 55 % no período de
04.03.2019 a 19.07.2019, para a Escola Superior de Dança auferindo o
vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal
docente do ensino superior politécnico.
06.03.2019. — O Vice-Presidente do IPL, Prof. Doutor António da
Cruz Belo.
312135399
Despacho (extrato) n.º 3540/2019
Por meu despacho de 22.02.2019, nos termos do n.º 1 do artigo 27 dos
Estatutos do IPL e do art.º n.º 42 do CPA, foi autorizada a proposta de
renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Barbara Griggi com a categoria de Professora Adjunta
Convidada em regime de dedicação exclusiva no período de 27.02.2019
a 26.02.2020, para a Escola Superior de Dança, auferindo o vencimento
correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do
ensino superior politécnico.
06.03.2019. — O Vice-Presidente do IPL, Prof. Doutor António da
Cruz Belo.
312135722
Despacho n.º 3541/2019
Através do Despacho n.º 461/2019 de 9 de janeiro do Presidente do
Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), e do Despacho n.º 1292/2019
de 5 de fevereiro do Conselho de Gestão do IPL, foram delegados no
Presidente da Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) um
conjunto de competências no âmbito da gestão de recursos humanos,
gestão académica e de gestão financeira e patrimonial.
Ao abrigo dos referidos despachos ficou o Presidente da ESELx
autorizado a subdelegar nos Vice-presidentes e na Diretora de Serviços
da Escola as competências delegadas, dentro dos condicionalismos
legais e para efeitos do cumprimento do princípio legal da segregação
de funções.
Assim, considerando a necessidade de flexibilizar a gestão da Escola
Superior de Educação de Lisboa (ESELx) e de garantir o princípio da
segregação de funções, ao abrigo do n.º 3 do Despacho n.º 461/2019, de
9 de janeiro, do n.º 3 do Despacho n.º 12011/2016, de 26 de setembro
e do n.º 2 do Despacho n.º 12087/2016, de 27 de setembro, subdelego
nos vice-presidentes da Escola Superior de Educação, Bianor Antónia
da Cruz Valente e Rui António Perdigão Covelo:
1 — A competência para autorizar despesas com locação e aquisição
de bens e serviços que se mostrem necessárias ao cumprimento do plano
de atividade e ao normal funcionamento da escola no âmbito da execução do orçamento atribuído, até ao limite de 75.000€ (setenta e cinco
mil euros), obedecendo às regras previstas para a contratação pública.
2 — A competência para autorizar, no âmbito da execução do orçamento atribuído à ESELx, pagamentos até ao limite de 75.000.00€
(setenta e cinco mil euros) desde que tenham sido observados todos os
requisitos legais designadamente as regras previstas para contratação
pública e a despesa não tenha sido por si autorizada.
3 — A prática de todos os atos que envolvam arrecadação de receita
que resulta da atividade da respetiva escola/instituto
4 — Em matéria de gestão de recursos humanos, a competência
para a prática dos atos previstos nas alíneas c), d) e e) do ponto 1.1 do
Despacho n.º 12011/2016, de 26 de setembro,

5 — As competências para a prática dos atos de gestão necessários à
persecução dos objetivos da área da Gestão Académica referentes aos
cursos de 1.º e 2.º ciclos.
6 — Na Diretora de Serviços Maria Teresa Martins Antunes Campanella de Carvalho a competência para assinar as declarações e certidões
relativas a atos académicos e de gestão corrente, assim como a prática
dos atos que envolvam a gestão do pessoal não docente, designadamente
em matéria de férias, faltas e licenças.
7 — Na Diretora de Serviços Maria Teresa Martins Antunes Campanella de Carvalho a competência para autorizar despesas e pagamentos
até ao valor de 10.000.00€ desde que tenham sido observados todos os
requisitos legais designadamente as regras previstas para contratação
pública e a despesa não tenha sido por si autorizada.
A subdelegação de poderes conferida pelo presente despacho produz
efeitos a partir de 19 de dezembro de 2018, considerando-se ratificados
todos os atos que, cabendo no âmbito deste despacho, tenham sido
praticados pelos subdelegados.
11 de março de 2019. — O Presidente da ESELx, Prof. Doutor Carlos Pires.
312154077
Despacho (extrato) n.º 3542/2019
Torna-se público que por meu despacho de 13.03.2019, foram designadas as seguintes individualidades para integrarem o júri do concurso
documental para recrutamento de um Professor Adjunto para preenchimento de um posto de trabalho vago no mapa de pessoal docente
do Instituto Politécnico de Lisboa/Instituto Superior de Engenharia de
Lisboa na área disciplinar de Tecnologia Mecânica:
Presidente: Professor Doutor João Manuel Ferreira Calado, Professor
Coordenador com Agregação do Instituto Superior de Engenharia de
Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, por delegação de competências
do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa.
Vogais Efetivos:
Professor Doutor Altino de Jesus Roque Loureiro, Professor Associado
com Agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra;
Professor Doutor Abel Dias dos Santos, Professor Associado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;
Professor Doutor Luís Filipe Pires Borrego, Professor Coordenador
do Instituto Superior de Engenharia do Instituto Politécnico de Coimbra;
Professor Doutor Silvério João Crespo Marques, Professor Coordenador do Instituto Superior de Engenharia do Instituto Politécnico
de Lisboa.
Vogais Suplentes:
Professor Doutor João Paulo Davim Tavares da Silva, Professor
Associado com Agregação da Universidade de Aveiro;
Professor Doutor João Miguel Maia Carrapichano, Professor Coordenador do Instituto Superior de Engenharia do Instituto Politécnico
de Coimbra.
13 de março de 2019. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa, Professor Doutor Elmano da Fonseca Margato.
312140582
Despacho (extrato) n.º 3543/2019
Torna-se público que por meu despacho de 13.03.2019, foram
designadas as seguintes individualidades para integrarem o júri do
concurso documental para recrutamento de um Professor Adjunto
para preenchimento de um posto de trabalho vago no mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico de Lisboa/Instituto Superior
de Engenharia de Lisboa na área disciplinar de Refrigeração e Climatização:
Presidente: Professor Doutor João Manuel Ferreira Calado, Professor
Coordenador com Agregação do Instituto Superior de Engenharia de
Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, por delegação de competências
do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa.
Vogais Efetivos:
Professor Doutor Viriato Sérgio de Almeida Semião, Professor Associado com Agregação do Instituto Superior Técnico da Universidade
de Lisboa;
Professor João António Esteves Ramos, Professor Coordenador da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Leiria;

