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Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ação

Prazo 2014

Declaração de retificação n.º 290/2014
2.ª fase de inscrição para a realização das
Provas.
A 2.ª fase de inscrição não garante a possibilidade de frequência das aulas de apoio.
Aulas de apoio para as matérias das provas
específicas.
Realização das provas específicas.
Entrega de requerimento para adequação
de provas realizadas noutro Estabelecimento de Ensino Superior.
Afixação das pautas de classificação das
provas específicas.
Apresentação de pedidos de Reapreciação
das Provas Específicas devidamente fundamentados.

05 a 17 de abril.

10 a 24 de abril.
29 de abril a 16 de maio.
Até 30 de maio.
Até 30 de maio.

Prazo máximo de 3 dias
úteis contados a partir
da afixação da classificação.
Afixação das pautas finais de classificação Até 13 de junho.
nas provas específicas.
Entrevistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 de junho a 08 de julho.
Afixação das pautas das classificações Até 14 de julho.
finais das Provas (média ponderada da
classificação obtida na prova específica e
da classificação obtida na entrevista).
7 de março de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja,
Vito José de Jesus Carioca.
207672542

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Despacho n.º 4026/2014
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 22.º dos Estatutos do Instituto Politécnico
de Coimbra, homologados pelo Despacho Normativo n.º 59-A/2008, de
19 de novembro e de acordo com o previsto nos artigos 35.º a 41.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro:
1 — Delego no Prof. Doutor José de Jesus Gaspar, Presidente
da Escola Superior Agrária de Coimbra, a competência para a
subscrição das Declarações de Compromisso em candidaturas a
financiamento de projetos de investigação científica em que o IPC,
através de docentes da respetiva Unidade Orgânica, seja entidade
proponente ou entidade participante, nomeadamente aqueles que
são da responsabilidade da Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT), bem como para a prática dos consequentes atos administrativos (nomeadamente, pedidos de adiantamento, pedidos de
reembolso, pedidos de pagamento de saldos, relatórios finais e
alteração aos projetos), relativamente a projetos que se iniciaram
até ao final de 2013.
2 — A presente delegação de competências é feita sem prejuízo dos
poderes de avocação, supervisão e revogação previstos na lei.
3 — Consideram-se ratificados os atos praticados pelo Prof. Doutor
José de Jesus Gaspar no âmbito dos poderes agora delegados, desde
27.07.2013 até à publicação do presente despacho no Diário da República.

Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 446/2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2014, a p. 762,
relativo à equiparação a bolseiro, retifica-se que onde se lê «foi ao
Mestre Rui Filipe Lopes Joaquim» deve ler-se «foi ao Doutor Rui Filipe
Lopes Joaquim». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de março de 2014. — O Presidente, José Carlos Lourenço
Quadrado.
207674819
Despacho n.º 4028/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
13 de setembro de 2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sem período experimental, ao
Licenciado Paulo Jorge Ferreira Arroja Mateus, para exercer as funções
de Assistente do 2.º Triénio, na sequência de prestação de provas públicas para o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com efeitos a
partir de 31-05-2013, da carreira de pessoal docente do Ensino Superior
Politécnico, posicionado no escalão 3, índice 150, em regime de Tempo
Integral. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de março de 2014. — O Presidente do ISEL, Doutor José Carlos
Lourenço Quadrado.
207674835
Despacho n.º 4029/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 25
de outubro de 2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, sem período experimental, à Licenciada Maria Fernanda de Jesus Veloso Leite, para exercer as funções
de Professor Adjunto, na sequência de prestação de provas públicas
para o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com efeitos a partir de 20-06-2013, da carreira de pessoal docente do Ensino Superior
Politécnico, posicionado no escalão 2, índice 195, em regime de Dedicação Exclusiva. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
7 de março de 2014. — O Presidente do ISEL, Doutor José Carlos
Lourenço Quadrado, professor-coordenador c/agregação.
207674876

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Aviso n.º 3641/2014
Por homologação do Presidente do Instituto Politécnico, de 20.02.2014
e em cumprimento do estabelecido nos Estatutos do IPP, aprovados pelo
Despacho nº 39/2008, publicado no Diário da República nº 157, 2ª Série,
de 14.08 e Estatutos da Escola Superior de Educação, aprovados pelo
despacho nº 24222/2009, publicados no Diário da República nº 213,
2ª Série, de 03.11 e conforme regulamentos eleitorais, foi nomeado Luís
Miguel Oliveira de Barros Cardoso para o cargo de Diretor da Escola
Superior de Educação, em regime de comissão de serviço, com efeitos
a partir de 03.03.2014.
06.03.2014. – O Presidente, Joaquim António Belchior Mourato.
207673458

06.03.2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Rui
Jorge da Silva Antunes.
207672842

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento
de um posto de trabalho da carreira de assistente operacional, categoria de assistente operacional, do mapa de pessoal do Instituto
Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária de Santarém.

Despacho (extrato) n.º 4027/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
31.12.2013, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos
termos do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, da técnica
superior Carla Sofia Lopes Martins, do mapa de pessoal da Câmara
Municipal da Amadora, para o mapa de pessoal do Instituto Politécnico
de Lisboa.
1 de março de 2014. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.
207672915

Aviso n.º 3642/2014

Nos termos do n.º 1 do artigo 50.º, dos números 2 e 3 do artigo 6.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 06 de abril, torna-se público que, por despacho da
Vice-presidente do Instituto Politécnico de Santarém, (em substituição
e por delegação de competências do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Santarém), de 14/02/2014, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis contado a partir da data de publicação do presente aviso no

