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 Despacho n.º 11735/2014
Nos termos do disposto no artigo 36.º, n.º 1, do Código do Proce-

dimento 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, conjugado com o n.º 4, do artigo 92.º e com o n.º 3, 
do artigo 93.º da lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e na sequência do 
Despacho n.º GR/04/06/2014, proferido pelo Senhor Reitor da Uni-
versidade do Porto, Professor Doutor Sebastião Feyo de Azevedo, da-
tado de 30/06/2014, o Conselho Executivo da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto subdelega, sem possibilidade de subdelegação, 
no Professor Doutor Mário Gonçalves Fernandes, Diretor Interino da 
FLUP — Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a competência 
para os seguintes atos:

1 — Representar a FLUP em juízo;
2 — Autorizar a concessão de licenças, dispensas de serviço e equi-

parações a bolseiro no país e no estrangeiro, desde que não ultrapassem 
um ano;

3 — Despachar assuntos relativos às provas de mestrado, de aptidão 
pedagógica e capacidade científica, designadamente a nomeação dos 
respetivos júris, bem como todos os atos subsequentes até ao registo 
no sistema de informação;

4 — Autorizar todos os atos relativos à vida escolar dos estudantes da 
FLUP, designadamente matrículas, inscrições, exames, transferências, 
mudanças de curso e reingressos;

5 — Despachar os assuntos relativos à equivalência dos graus de 
mestre e de licenciado, reconhecimento de habilitações e equivalência 
de disciplinas, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de junho;

6 — Autorizar a passagem de certidões de registo de grau académico, 
exceto em relação ao grau de Doutor, certidões e diplomas pela conclu-
são de cursos não conferentes de grau, como outras certidões relativas 
à situação dos estudantes, designadamente para efeitos de subsídio 
familiar, de adiamento da incorporação militar, de aquisição de passes 
dos transportes coletivos e outros fins sociais ou fiscais.

A subdelegação de competências aqui estabelecidas realiza -se sem 
prejuízo dos poderes de avocação, supervisão e revogação previstos na 
lei, devendo os atos praticados ao abrigo deste despacho fazer menção 
do uso da competência delegada, nos termos do disposto no artigo 38.º 
do Código do Procedimento Administrativo.

Consideram -se ratificados todos os atos praticados no âmbito das 
competências ora delegadas, desde o dia 30 de junho de 2014 até à 
publicação do presente despacho no Diário da República.

15 de setembro de 2014. — O Reitor, Sebastião Feyo de Azevedo.
208092113 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 11736/2014
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

22 de maio de 2014:
Sandra Isabel Martins Amaro — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 
de Beja, como assistente convidado, em regime acumulação de 25 %, 
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 
100, com início a 27 de junho de 2014 e termo a 18 de julho de 2014. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

12 de setembro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

208090234 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 10542/2014
Através do aviso n.º 8583/2014, de 7 de julho de 2014, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 142, de 25 de julho de 2014, foi aberto 
procedimento concursal comum para constituição de relações jurídicas 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 2 
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico do mapa 
de pessoal do IPLeiria.

Ao abrigo do n.º 8 do artigo 21.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
procede -se à alteração da composição do júri como a seguir se indica:

Presidente — Eugénia Maria Lucas Ribeiro, Administradora do IPLeiria.
1.º Vogal — Helena Isabel Caseiro Fernandes e Silva Santos, técnica 

superior da Direção de Serviços Financeiros do IPLeiria.
2.º Vogal — Paula Marisa Lopes Gomes, Secretário da Escola Supe-

rior de Educação e Ciências Sociais do IPLeiria.
1.º Vogal Suplente: Marta Isabel da Conceição Henriques, Secretário 

da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPLeiria.
2.º Vogal Suplente: Tânia Isabel Martins Ferreira, Técnico Superior 

da Direção de Serviços de Recursos Humanos do IPLeiria.

O novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as diligên-
cias do procedimento já efetuadas.

A presente será publicitada na bolsa de emprego público (www.bep.
gov.pt) e na página eletrónica do IPLeiria.

12 de setembro de 2014. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Leiria, João Paulo dos Santos Marques.

208091385 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 11737/2014
Declara -se que nos termos do artigo 19.º dos Estatutos da Escola 

Superior de Comunicação Social (Despacho n.º 27259/2009 de 18 de 
dezembro) foi eleito como presidente da Escola Superior de Comuni-
cação Social o Professor Doutor Jorge Domingos Carapinha Veríssimo 
cujos resultados eleitorais foram homologados por meu despacho em 
11.06.2014, tendo tomado posse em 23.06.2014.

23 de junho de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa, Prof. Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.

208092576 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Escola Superior de Educação

Aviso (extrato) n.º 10543/2014
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que o professor co-
ordenador, do mapa de pessoal docente da Escola superior de Educação 
do Instituto Politécnico do Porto, Armindo Gil Maia e Silva, cessou 
funções por motivo de aposentação em 01 de outubro de 2013.

7 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Paulo Pereira, professor 
coordenador.

208089644 

 Aviso (extrato) n.º 10544/2014
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que o professor 
adjunto, do mapa de pessoal docente da Escola superior de Educação 
do Instituto Politécnico do Porto, Jorge Manuel da Silva Rolla, cessou 
funções por motivo de aposentação em 01 de agosto de 2013.

7 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Paulo Pereira, prof. coor-
denador.

208089636 

 Aviso (extrato) n.º 10545/2014
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que a professora coordenadora, do 
mapa de pessoal docente da Escola superior de Educação do Instituto 
Politécnico do Porto, Maria da Graça Parente Figueiredo da Mota, cessou 
funções por motivo de aposentação em 01 de agosto de 2013.

7 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Paulo Pereira, professor 
coordenador.

208089596 

docente Universitário (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não 
são devidos emolumentos).

15 de setembro de 2014. — O Reitor, Sebastião Feyo de Azevedo.
208092649 


