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Formação Profissional:
Pós-Graduação em Contabilidade, ministrada pelo Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da Empresa;
Diploma de Especialização em Contabilidade e Técnicas Orçamentais,
ministrado pelo INA, Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores
da Administração Pública;
Diploma de Especialização em Técnicas Administrativas, ministrado
pelo INA, Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores da Administração Pública;
Frequência da formação profissional Fraude e Auditoria Interna,
ministrada pelo Instituto Português de Auditoria Interna;
Frequência do curso Auditoria Interna, ministrado pelo INA, Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores da Administração Pública;
Frequência de vários cursos de formação nas diversas áreas da Gestão,
Contabilidade e Auditoria (mais de 300 horas de formação).

Despacho (extrato) n.º 3344/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
06.02.2014, foi autorizada a rescisão do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com Maria João Monteiro Coelho, com
a categoria de Assistente Convidada em regime de tempo parcial 50 %
na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, com efeitos a
partir de 14.02.2014.
21 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Licenciado António
José Carvalho Marques.
207642742

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Experiência Profissional:
Desde novembro de 2012 — Diretora do Departamento de Auditoria
e Controlo Interno, dos Serviços da Presidência do Instituto Politécnico
de Lisboa, em regime de substituição.
De fevereiro de 2007 até outubro de 2012 — Diretora de Serviços
do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do
Instituto Politécnico de Lisboa, em Comissão de Serviço.
De outubro de 2002 até janeiro de 2007-Diretora de Serviços do
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa do Instituto Politécnico de
Lisboa, em comissão de serviço;
De julho de 2001 até outubro de 2002 — técnica superior da Direção-Geral do Orçamento;
De julho de 2000 até julho de 2001 — Chefe de Divisão Financeira
da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa;
De setembro de 1998 até julho de 2000 — técnica superior da Direção-Geral do Orçamento;
De Dezembro de 1997 até setembro de 1998 — Assessora do Gabinete
do Secretário de Estado da Administração Interna.
13 de fevereiro de 2014. — O Administrador do IPL, António José
Carvalho Marques.
207636351
Despacho (extrato) n.º 3343/2014
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 13 de
janeiro de 2014, foram autorizados os contratos de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com a categoria de professores adjuntos
convidados para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela
do pessoal docente do ensino superior politécnico dos seguintes docentes:
José Marcelino Vilchez Fraga, em regime de tempo parcial 20 %, no
período de 15 de janeiro de 2014 a 31 de agosto de 2014.
Ana Isabel Marques de Oliveira, em regime de tempo parcial 35 %,
no período de 15 de janeiro de 2014 a 31 de agosto de 2014.
21 de fevereiro de 2014. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.
207642864

Aviso (extrato) n.º 3133/2014
Em cumprimento do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria 83-A/2009, de 22
de janeiro, torna-se público que, por despacho do presidente do Instituto
Politécnico de Tomar, de 20 de fevereiro de 2014, foi homologada, nos
termos do n.º 2 do artigo acima citado, a lista unitária de ordenação final
dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum a seguir
identificado, assim constituída:
Procedimento Concursal n.º 01/IPT/2013 — Referência A
Aberto por aviso publicado na íntegra no Diário da República,
2.ª série, n.º 162, de 23 de agosto de 2013 (aviso n.º 10484/2013), para
preenchimento de um posto de trabalho da categoria e carreira de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho para exercício de
funções públicas por tempo indeterminado:
Ordem

Candidato

Classificação
final

1.º
2.º

Joana Gaspar Vasconcelos Miguel. . . . . . . . . . .
Liliana Sofia Godinho Oliveira . . . . . . . . . . . . .

14,43
13,90

Todos os candidatos admitidos e aprovados ou excluídos após a aplicação dos métodos de seleção nos procedimentos respetivos, ficam pelo
presente Aviso notificados nos termos e para os efeitos do disposto nos
n.os 4 e 5 do artigo 36.º e nos termos da alínea d ), do n.º 3, do artigo 30.º
da Portaria n.º 836-A/2009, de 22 de janeiro.
Mais se informa que a Lista Unitária de Ordenação Final do Candidato Aprovado encontra-se afixada nas instalações do Instituto
Politécnico de Tomar, em Tomar e disponível na página eletrónica
do Instituto.
20 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Eugénio Manuel Carvalho
Pina de Almeida.
207642353

PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Saúde
Direção Regional da Saúde
Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge
Aviso n.º 8/2014/A
Para os devidos efeitos, torna-se pública, após homologação pelo
Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha de São
Jorge em 18 de fevereiro de 2014, a lista classificação final ao procedimento concursal para recrutamento e preenchimento de 1 (um)
posto de trabalho para o desenvolvimento de atividades decorrentes da

carreira especial médica, categoria de Assistente da área de Medicina
Geral e Familiar, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, do Quadro Regional de Ilha de
São Jorge, afeto à Secretaria Regional da Saúde, Direção Regional
da Saúde, Unidade de Saúde de Ilha de São Jorge, aberto por aviso
n.º 2/2014/A, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de
9 de janeiro de 2014:
Isabel Cristina Guimarães Rodrigues — 16,35 valores.
Da presente reclamação cabe recurso hierárquico, com efeito suspensivo, a interpor para o membro do Governo competente, no prazo de
dez dias úteis a contar da data da publicação.
20 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, Paulo Jorge Medeiros de Sousa.
207636254

