
4302  Diário da República, 2.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013 

14 — Os candidatos admitidos serão convocados através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e por uma 
das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da citada Portaria.

15 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da mesma 
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das for-
mas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º, para 
a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

16 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homolo-
gação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, será afixada em 
local visível e público no placard junto à Seção de Recursos Humanos 
do IPB, no Edifício dos Serviços Centrais, e disponibilizada na página 
eletrónica do IPB (http://portal.ipb.pt).

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
o Instituto Politécnico de Bragança, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidade entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.

18 — O aviso da abertura do procedimento concursal será objeto de 
publicitação na Bolsa de Emprego Público (https://www.bep.gov.pt/) e 
ainda, na página eletrónica do IPB (http://portal.ipb.pt) e no jornal de 
expansão nacional “O Público”, por extrato, em cumprimento do disposto 
no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

19 — Composição do Júri:
Presidente: Doutor Luís Manuel Santos Pais, Vice -Presidente do 

Instituto Politécnico de Bragança.
Vogais efetivos: Dr.ª Elisabete Vicente Viegas Morgadinho Madeira 

Camelo, Administradora do Instituto Politécnico de Bragança, que subs-
titui o presidente nas suas faltas e impedimentos; Dr. Tiago André Tinoco 
Varanda Pereira, técnico superior da secção de Recursos Humanos do 
Instituto Politécnico de Bragança.

Vogais suplentes: Dr. António Cândido Alves, Secretário da Escola 
Superior de Educação de Bragança; Dr.ª Sandra Maria Cascais Madeira, 
técnico superior do Gabinete de Apoio à Presidência do IPB.

22 de janeiro de 2013. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Bragança, Prof. Doutor João Alberto Sobrinho Teixeira.

206698542 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Louvor (extrato) n.º 120/2013
O senhor Carlos Manuel Ferreira Pereira, assistente operacional, 

exercendo as funções de motorista do Instituto Politécnico de Leiria 
(IPL), cessou funções públicas, por motivo de aposentação, no passado 
dia 1 de dezembro de 2012.

Ao longo de mais de 36 anos prestou serviço em instituições de ensino, 
tendo ingressado em 1983 na Escola Superior de Educação de Leiria, 
atual Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, como 
motorista de pesados e, até agora, nos Serviços Centrais do IPL, com 
as funções de motorista do Presidente do IPL.

A extrema dedicação, lealdade, competência e sentido de respon-
sabilidade são merecedoras do meu agradecimento pessoal e do meu 
público louvor.

O documento integral encontra -se publicitado no sítio da internet 
deste Instituto, em www.ipleiria.pt (Menu Principal/ IPL/ Pessoas/ 
Louvores).

3 de janeiro de 2013. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira.

306687745 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Despacho (extrato) n.º 1630/2013
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 2.º, 20.º e 21.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com nova redação introduzida pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência do procedimento concur-
sal aberto pelo aviso n.º 13581/2012, publicado no Diário da República, 

(2.ª série), n.º 197, de 11 de outubro de 2012, por despacho do presidente 
do IPL de 26 de dezembro de 2012, foi nomeado em regime de comis-
são de serviço, pelo período de três anos, por urgente conveniência de 
serviço, Paulo Alexandre Ferreira Guerreiro como Dirigente Intermédio 
de 2.º Grau do Serviço de Recursos Humanos do Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa, cuja nota curricular se anexa.

O nomeado demonstra deter competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação adequada ao exercício da função, possuindo 
igualmente conhecimento e experiência na área.

Demonstra capacidade para se focalizar na concretização dos obje-
tivos do Serviço e garantir que os resultados desejados são alcançados, 
evidenciando capacidade de liderança e gestão das pessoas. Revela 
uma perspetiva de gestão alargada e direcionada para o futuro de modo 
a definir as estratégias e os objetivos de acordo com essa visão, bem 
como capacidade para integrar o contributo das suas funções no sen-
tido da missão, valores e objetivos do Serviço, exercendo -as de forma 
disponível e diligente.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 27 de dezembro de 
2012

22 de janeiro de 2013. — O Presidente do Instituto Superior de Enge-
nharia de Lisboa, Prof. Doutor José Carlos Lourenço Quadrado.

ANEXO

Nota Curricular
Nome: Paulo Alexandre Ferreira Guerreiro
Formação Académica: Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

e Organização Estratégica
Formação Profissional: FORGEP — Programa de Formação em Ges-

tão Pública; Formação “GeADAP — SIADAP 1,2,3 — Administração 
do Sistema”; A Tramitação do Procedimento Concursal; O Novo Código 
dos Contratos Públicos; Formação Avançada em Gestão Estratégica, 
Controlo de Gestão, Marketing e Comunicação e Gestão de Projetos; 
Seminário “Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Perfis 
Profissionais”; 1.ª Jornada INA para Chefias e Quadros Administrativos; 
Liderança e Gestão de Equipas na Administração Pública; Seminário “O 
Programa Operacional Sociedade da Informação (POSI), no contexto 
do QCA III”.

Experiência Profissional: Desde 01.10.2012 — Técnico Superior de 
Recursos Humanos na Divisão de Recursos Humanos dos Instituto da 
Conservação da Natureza e Florestas.

De 26.07.2007 a 30.09.2012 — Coordenador da Unidade de Logís-
tica e Recursos Humanos, em regime de substituição até 19.01.2009. 
Em 20.01.2009, nomeado em comissão de serviço por três anos no 
mesmo cargo, até 30.09.2012, na Direção de Serviços Adminis-
trativos e Financeiros do Instituto da Conservação da Natureza e 
Biodiversidade.

De abril de 2001 a 25.07.2007 — Técnico Superior de Recursos 
Humanos na Direção de Serviços Administrativos e Financeiros do 
Instituto da Conservação da Natureza.

De março de 2001 a junho de 2010 — Docente no Instituto Superior 
de Línguas e Administração (ISLA) em disciplinas no âmbito da Infor-
mática, nos cursos de Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, 
Turismo e Assessoria de Direção.

De janeiro de 1995 a março de 2000 — Técnico Profissional na 
Divisão de Informação e Divulgação do Instituto da Conservação da 
Natureza.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 1631/2013
Por despacho de 31 de agosto de 2012 do vice -presidente do Instituto 

Politécnico de Setúbal, em regime de substituição do presidente:
Sónia Alexandra Costa Matos — homologada a ata de conclusão 

com sucesso do período experimental, na carreira e categoria de técnico 
superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

21 de janeiro de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gon-
çalves.
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