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Diário da República, 2.ª série — N.º 32 — 14 de fevereiro de 2012
Despacho (extrato) n.º 2196/2012

Por meu despacho de 3 de outubro de 2011:
João Jardim Fernandes — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de
Beja, como assistente convidado, em regime de tempo parcial a 20 %,
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, com início a 19 de novembro de 2011 e termo a 24 de fevereiro
de 2012. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
6 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
205705732

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extrato) n.º 2197/2012
Por despacho de 25 de janeiro de 2012, do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada, a
contratação de Helena Manuela Pala Dias de Sousa, por procedimento
concursal documental, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para o Instituto Politécnico de Leiria,
com a categoria de Professor Coordenador. A remuneração corresponde
ao escalão 1 e índice 185 da tabela remuneratória aprovada pela Portaria
1553-C/2008, série A, de 31 de dezembro. A contratação tem início a
26 de janeiro de 2012.
25 de janeiro de 2012. — O Vice-Presidente do IPL, José Manuel
Silva.
205701009
Despacho (extrato) n.º 2198/2012
Por despacho de 25 de janeiro de 2012, do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada,
a contratação de Maria da Graça Lopes da Silva Mouga Poças Santos,
por procedimento concursal documental, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o Instituto
Politécnico de Leiria, com a categoria de Professor Coordenador. O
posicionamento remuneratório corresponde ao escalão 4 e índice 225 da
tabela remuneratória aprovada pela Portaria 1553-C/2008, série A, de 31
de dezembro. A contratação tem início a 26 de janeiro de 2012.
25 de janeiro de 2012. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.
205713492

tação de Josélia Maria dos Santos José Neves, por procedimento concursal documental, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para o Instituto Politécnico de Leiria, com a
categoria de Professor Coordenador. O posicionamento remuneratório
corresponde ao escalão 1 e índice 185 da tabela remuneratória aprovada
pela Portaria 1553-C/2008, série A, de 31 de dezembro. A contratação
tem início a 28 de janeiro de 2012.
27 de janeiro de 2012. — O Vice-Presidente do IPL, José Manuel
Silva.
205712025
Despacho (extrato) n.º 2201/2012
Por despacho de 27 de janeiro de 2012, do Vice-Presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada, a contratação de Carlos Manuel da Silva Rabadão, por procedimento concursal
documental, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para o Instituto Politécnico de Leiria, com a
categoria de Professor Coordenador. O posicionamento remuneratório
corresponde ao escalão 2 e índice 195 da tabela remuneratória aprovada
pela Portaria 1553-C/2008, série A, de 31 de dezembro. A contratação
tem início a 28 de janeiro de 2012.
27 de janeiro de 2012. — O Vice-Presidente do IPL, José Manuel
Silva.
205712544
Despacho (extrato) n.º 2202/2012
Por despacho de 27 de janeiro de 2012, do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada,
a contratação de Fernando Francisco de Jesus Romeiro, por procedimento concursal documental, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para o Instituto Politécnico
de Leiria, com a categoria de Professor Coordenador. O posicionamento
remuneratório corresponde ao escalão 3 e índice 210 da tabela remuneratória aprovada pela Portaria 1553-C/2008, série A, de 31 de dezembro.
A contratação tem início a 28 de janeiro de 2012.
27 de janeiro de 2012. — O Vice-Presidente do IPL, José Manuel
Silva.
205712706
Despacho n.º 2203/2012

Despacho (extrato) n.º 2200/2012

Em conformidade com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 64/2006, de
21 de Março, e com o n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento n.º 22/2006,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 11 de abril de
2006, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 10434/2006,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90, de 10 de maio de
2006, pela deliberação n.º 170/2007, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 25, de 5 de fevereiro de 2007 pela deliberação n.º 1518/2207,
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 7 de agosto de
2007, pelo Despacho n.º 10106/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 73, de 15 de abril de 2009 e pelo Despacho n.º 4072/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de março, que
aprova o Regulamento das Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência dos Cursos Superiores
do Instituto Politécnico de Leiria dos Maiores de 23 Anos, depois de
ouvido o Senhor Presidente que emitiu parecer favorável, em 2 de fevereiro de 2012, é aprovado o Calendário para a realização das Provas
Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a
Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Leiria
dos Maiores de 23 Anos, para o ano de 2012, em anexo, produzindo
efeitos imediatos.

Por despacho de 27 de janeiro de 2012, do Vice-Presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada, a contra-

6 de fevereiro de 2012. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.

Despacho (extrato) n.º 2199/2012
Por despacho de 25 de janeiro de 2012, do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada,
a contratação de Pedro Carvalho da Silva, por procedimento concursal
documental, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para o Instituto Politécnico de Leiria, com a
categoria de Professor Coordenador. O posicionamento remuneratório
corresponde ao escalão 4 e índice 225 da tabela remuneratória aprovada
pela Portaria 1553-C/2008, série A, de 31 de dezembro. A contratação
tem início a 26 de janeiro de 2012.
25 de janeiro de 2012. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.
205713435

ANEXO
Calendário para a realização das Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência
dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos Maiores de 23 Anos, para o ano de 2012
Ação

Local

Data

Afixação das matérias sobre que incidirão as provas de conhecimentos Serviços Centrais do IPL e www.ipleiria.pt Fevereiro 2012
específicos e da bibliografia recomendada (artigo 12.º, n.º 6 do Regulamento do IPL).
Inscrição para a realização das provas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ipleiria.pt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 de março a 13 de abril 2012

