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como Professor Adjunto para a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 
deste Instituto, posicionado no escalão 1, do índice 185, para a respectiva 
categoria, com efeitos à data da aceitação da nomeação.

29 de Dezembro de 2008. — A Administradora, Maria Eduarda S. 
M. Pereira N. Rodrigues. 

 Despacho (extracto) n.º 1403/2009
Por despacho da Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 

de 26 de Dezembro de 2008, o Licenciado José Augusto Domingues Al-
vito, provido com nomeação definitiva, precedendo concurso de provas 
públicas, como Professor Adjunto para a Escola Superior de Saúde Dr. 
Lopes Dias, deste Instituto, posicionado no escalão1, do índice 185, para 
a respectiva categoria, com efeitos à data da aceitação da nomeação.

29 de Dezembro de 2008. — A Administradora, Maria Eduarda S. 
M. Pereira N. Rodrigues. 

 Despacho (extracto) n.º 1404/2009
Por despacho da Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 

de 26 de Dezembro de 2008, a Licenciada Maria do Céu Martins do 
Vale Ferrão Monteiro, provida com nomeação definitiva, precedendo 
concurso de provas públicas, como Professor Adjunto para a Escola 
Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, deste Instituto, posicionado no es-
calão1, do índice 185, para a respectiva categoria, com efeitos à data 
da aceitação da nomeação.

29 de Dezembro de 2008. — A Administradora, Maria Eduarda S. 
M. Pereira N. Rodrigues. 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Serviços Centrais

Despacho (extracto) n.º 1405/2009
No âmbito da autonomia conferida às instituições do Ensino Superior, 

e por força do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 
de Dezembro, e por Despacho do Exmo. Presidente deste Instituto de 
22 de Dezembro de 2008, se publicita que foi autorizada, após bom 
cabimento, a nomeação, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento, na categoria de Técnico Profissional Especialista Principal, 
da Carreira Técnica Profissional, do Instituto Politécnico de Coimbra, 
nos Serviços Centrais deste Instituto, o seriado no concurso interno de 
acesso limitado Fernando Jorge Morgado Félix, ficando a ser remune-
rado pelo valor correspondente ao escalão 1, índice 316, com efeitos à 
data da aceitação considerando-se rescindida, a partir da mesma data, 
a situação contratual anterior.

23 de Dezembro de 2008. — O Administrador, Artur Manuel Quintas 
Cardoso Furtado. 

 Despacho (extracto) n.º 1406/2009
No âmbito da autonomia conferida às instituições do Ensino Superior, 

e por força do disposto no artigo 34.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 
de Dezembro, por Despacho do Exmo. Presidente deste Instituto, Pro-
fessor Doutor José Manuel Torres Farinha de 29 de Dezembro de 2008, 
se publicita que foi autorizada, após bom cabimento, a nomeação, na 
categoria de Assessora Principal — área de Organização e Planeamento, 
da carreira Técnica Superior, do Quadro dos Serviços de Acção Social 
do Instituto Politécnico de Coimbra ao abrigo do artigo 43 do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11.07 nos Serviços de Acção Social deste Instituto, 
a seriada no concurso interno de acesso limitado — Licenciada Fátima 
Isabel Marreca Correia de Oliveira, ficando a ser remunerada pelo 
escalão 1, índice 710, com efeitos à data da aceitação, considerando -se 
rescindida, a partir da mesma data, a situação contratual anterior.

29 de Dezembro de 2008. — O Administrador, Artur Manuel Quintas 
Cardoso Furtado. 

 Despacho (extracto) n.º 1407/2009
No âmbito da autonomia conferida às instituições do ensino superior e 

por despacho de 29 de Dezembro de 2008, do presidente deste Instituto 
foi autorizada — após bom cabimento e por conformidade com o ar-
tigo 9.º, n.º 4.º do Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de Julho — a prorrogação 
de contrato, em regime de contrato administrativo de provimento, como 
assistente, para o Departamento de Engenharia Civil, em regime de 
tempo integral, da carreira docente do ensino superior politécnico, no 

Instituto Superior de Engenharia, deste Instituto, do mestre Hugo Sérgio 
Sousa Costa, pelo período com início a 1 de Janeiro de 2009 e término a 
31 de Dezembro de 2009 ficando, mensalmente, a ser remunerado pelo 
valor do escalão 1, índice 140.

29 de Dezembro de 2008. — O Administrador, Artur Manuel Quintas 
Cardoso Furtado. 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Deliberação n.º 82/2009

Delegação de competências
Considerando:
a) A ausência do Presidente, Professor Luciano Rodrigues de Almeida, 

nos dias 29 a 31 de Dezembro de 2008, por motivo de férias;
b) A ausência do Vice -Presidente, Professor Nuno André Oliveira Man-

gas Pereira, nos dias 29 e 31 de Dezembro de 2008, por motivo de férias;
c) A necessidade de assegurar a gestão corrente do Instituto Politécnico 

de Leiria durante esse período; assim como,
d) O disposto no artigo 22.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de 

Leiria, na redacção dada pelo Despacho Normativo n.º 6/2006, publicado 
na 1.ª série do Diário da República, n.º 25, de 3 de Fevereiro de 2006, 
e no artigo 25.º da Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro;

e) A previsão do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
f) A previsão do artigo 109.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro;
g) O disposto pelo artigo 23.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei n.º 155/92, 

de 28 de Julho;
h) As normas constantes dos artigos 35.º a 41.º do Código do Proce-

dimento Administrativo;

O Conselho Administrativo do Instituto Politécnico de Leiria, reunido 
em 23 de Dezembro de 2008, deliberou delegar no Vice -Presidente do 
Instituto Politécnico de Leiria, Professor João Paulo dos Santos Mar-
ques, no período de 29 a 31 de Dezembro de 2008, a competência para 
autorizar despesas e pagamentos até ao limite legalmente atribuído ao 
Conselho Administrativo. A presente deliberação produz efeitos desde 
a data da sua assinatura.

23 de Dezembro de 2008. — O Presidente, Luciano Rodrigues de 
Almeida. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos Marques. — O 
Vice -Presidente, Nuno André Oliveira Mangas Pereira. — A Adminis-
tradora, Eugénia Maria Lucas Ribeiro. 

 Despacho n.º 1408/2009
Verificando -se a desconformidade do Regulamento de Acumulação de 

Funções do Instituto Politécnico de Leiria (1) com a Lei n.º 62/2007, de 
10 de Setembro e com a Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, revogo 
o referido regulamento, devendo os pedidos de acumulação de funções 
serem apreciados de acordo com as disposições legais vigentes, até à 
aprovação de novo regulamento.

Dê -se conhecimento às Escolas e publique -se no Diário da Repú-
blica.

19 de Dezembro de 2008. — O Presidente, Luciano Rodrigues de 
Almeida.

(1) Regulamento n.º 62/2005, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 167, de 31 de Agosto de 2005. 

 Despacho n.º 1409/2009

Nomeação de subdirector da ESAD.CR
A Doutora Maria Alexandra Abreu Henriques Seco, Professora Co-

ordenadora do quadro de pessoal docente da Escola Superior de Tecno-
logia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, exerce, em regime de 
comissão de serviço, o cargo de Subdirector da Escola Superior de Artes 
e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR), igualmente integrada neste 
Instituto, tendo solicitado a cessação do referido cargo.

Considerando a necessidade e interesse em permitir a adequada pros-
secução do projecto educativo da ESAD.CR, atento o regime de funcio-
namento da referida Escola, previsto no Decreto -Lei n.º 24/94, de 27 de 
Janeiro, conjugado com o Decreto -Lei n.º 114/2006, de 12 de Junho, no 
uso das competências delegadas pelo n.º 3 do Despacho n.º 9 783/2006 
(2.ª série), de 8 de Março, de SS. Ex.ª o Senhor Ministro da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 86, de 4 de Maio de 2006, alterado pelo Despacho n.º 23 632/2006, 




