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indeterminado, com período experimental de 5 anos, de Noel de Jesus
Mendonça Lopes, com a categoria de professor adjunto, em regime de
dedicação exclusiva, índice remuneratório 185, com efeitos a partir de
28 de janeiro de 2014, atualizável nos termos legais.
27 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico da
Guarda, Constantino Mendes Rei.
207655038

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extrato) n.º 3645/2014
Por despacho de 20 de novembro de 2013, da Vice-Presidente deste
Instituto foi a Paulo Jorge de Oliveira Dias da Costa, autorizado a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 60.º da Lei n.º 66-B/2012,
de 31 de dezembro, como Professor Adjunto Convidado em regime de
tempo parcial 30 % e acumulação, para exercer funções na ESSS, deste
Instituto, com efeitos reportados a 1 de março de 2014, e até 31 de julho
de 2014, com a remuneração correspondente a 30 % do escalão 1, índice
185 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico.
20 de novembro de 2013. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
207654252
Despacho (extrato) n.º 3646/2014
Por despacho de 22 de novembro de 2013, da Vice-Presidente deste
Instituto foi a António Alberto Leandro Ferreira Roxo, autorizado a
celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 60.º da Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, como Professor Adjunto Convidado
em regime de tempo parcial 20 % e acumulação, para exercer funções
na ESSS, deste Instituto, com efeitos reportados a 01 de abril de 2014,
e até 30 de junho de 2014, com a remuneração correspondente a 20 %
do escalão 1, índice 185 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico.
22 de novembro de 2013. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
207654358
Despacho (extrato) n.º 3647/2014
Por despacho de 22 de novembro de 2013, da Vice-Presidente deste
Instituto foi a Eduardo Manuel Perdigão Duarte Jacinto, autorizado
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 60.º da Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, como Professor Adjunto Convidado
em regime de tempo parcial 20 % e acumulação, para exercer funções
na ESSS, deste Instituto, com efeitos reportados a 01 de março de 2014,
e até 30 de junho de 2014, com a remuneração correspondente a 20 %

do escalão 1, índice 185 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico.
22 de novembro de 2013. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
207654269
Despacho (extrato) n.º 3648/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013, da Vice-Presidente deste
Instituto foi a Lucília Fernando Amaro Guilherme Gaspar, autorizado
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 60.º da Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, como Professora Adjunta Convidada
em regime de tempo parcial 30 % e acumulação, para exercer funções
na ESSS, deste Instituto, com efeitos reportados a 1 de março de 2014,
e até 30 de abril de 2014, com a remuneração correspondente a 30 %
do escalão 1, índice 185 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico.
16 de dezembro de 2013. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
207654374
Despacho (extrato) n.º 3649/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013, da Vice-Presidente deste
Instituto foi a José de santo Amaro Rocha, autorizado a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 60.º da Lei n.º 66-B/2012, de
31 de dezembro, como Professor Adjunto Convidado em regime de
tempo parcial 20 % e acumulação, para exercer funções na ESSS, deste
Instituto, com efeitos reportados a 01 de abril de 2014, e até 31 de maio
de 2014, com a remuneração correspondente a 20 % do escalão 1, índice
185 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico.
16 de dezembro de 2013. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
207654074
Despacho (extrato) n.º 3650/2014
Por despacho de 19 de fevereiro de 2014, da Vice-Presidente deste
Instituto foi a Georgette Devillet Martins Lima, autorizado a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 83-C/2013,
de 31 de dezembro, como Professora Adjunta Convidada em regime
de tempo parcial 40 %, para exercer funções na ESSS, deste Instituto,
com efeitos reportados a 01 de setembro de 2013, e até 31 de julho de
2014, com a remuneração correspondente a 40 % do escalão 1, índice
185 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico.
19 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
207654025

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 626/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
do Algarve, EPE, de 29.01.2014:
Dora Maria Justino Costa Correia, Técnica de 1.ª classe de Anatomia
Patológica, Citológica e Tanatológica da carreira Técnica de Diagnóstico
e Terapêutica do Mapa de Pessoal deste Centro Hospitalar, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas — autorizado o regime horário
de tempo parcial de 30 horas semanais, nos termos previstos no Capítulo III, artigo 46.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12, a partir de 17.02.2014.
26 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Lídia Regala.
207653742

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E. P. E.
Despacho (extrato) n.º 3651/2014
Por despacho de 15 de janeiro de 2014, Natália da Silva Martins,
técnica especialista do mapa de pessoal deste centro hospitalar, cessou
a acumulação de funções privadas, desde outubro de 2013, na “Santa
Casa da Misericórdia — Pombal”.
27 de fevereiro de 2014. — O Vogal Executivo, Licínio Oliveira de
Carvalho.
207654544

