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 Despacho n.º 1816/2018
Sob proposta da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do 

Instituto Politécnico de Leiria;
Considerando o disposto no artigo 40.º -U do Decreto -Lei n.º 74/2006, 

de 24 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de 
setembro, aprovo nos termos do anexo ao presente Despacho, a alteração, 
para um aumento, do número máximo de novos alunos para cada admis-
são e número máximo de alunos inscritos em simultâneo, assim como a 
inclusão de um novo local de funcionamento, do curso técnico superior 
profissional de Inovação e Tecnologia Alimentar da Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria, cujo 
registo definitivo de criação foi publicado no Aviso n.º 611/2016, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14 de 21 de janeiro.

Esta alteração foi registada na Direção -Geral do Ensino Superior a 
18 de julho de 2017, com o número R/Cr 60.1/2015.

2 de fevereiro de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Man-
gas Pereira.

ANEXO
3 — Número de registo: R/Cr 60.1/2015
9 — Localidades, instalações e número máximo de alunos: 

Localidade Instalações
Número máximo

para cada admissão
de novos alunos

Número máximo
de alunos

inscritos em simultâneo

Peniche. . . . . . . . Escola Superior de 
Turismo e Tec-
nologia do Mar.

25 50

Torres Vedras  . . . Câmara Municipal 
de Torres Vedras.

20 45

Total . . . . . 45 95

 311116701 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Aviso (extrato) n.º 2307/2018
Na sequência da conclusão com sucesso de período probatório, por 

homologação do relatório de período experimental por despacho do Pre-
sidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 23.12.2016, nos termos do 
artigo 10.º -B do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Su-
perior Politécnico, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81 de 1 de março, 
alterado pelo D.L. n.º 69/88 de 3 de março, e pelo D.L. n.º 207/2009 de 
31 de agosto, torna -se público que foi convertido o contrato de Filipa 
Mónica de Brito Gonçalves Subtil, em contrato de trabalho em funções 
públicas tempo indeterminado, com a categoria de Professora Adjunta, 
para a Escola Superior de Comunicação Social, com efeitos a partir de 
19.12.2016, em regime de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva, 
posicionado no escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do 
ensino superior politécnico.

23.01.2018. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
311089195 

 Aviso (extrato) n.º 2308/2018
Na sequência da conclusão com sucesso de período probatório, por 

homologação do relatório de período experimental por despacho do 
Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 23.12.2016, nos ter-
mos do artigo 10.º -B do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do 
Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81 
de 1 de março, alterado pelo D.L n.º 69/88 de 3 de março, e pelo D.L 
n.º 207/2009 de 31 de agosto, torna -se público que foi convertido o 
contrato de João Carlos Vinagre Ferreira do Rosário, em contrato de 
trabalho em funções públicas tempo indeterminado, com a categoria 
de Professor Adjunto, para a Escola Superior de Comunicação Social, 
com efeitos a partir de 12.07.2016, em regime de Tempo Integral com 
Dedicação Exclusiva, posicionado no escalão 1 índice 185 da tabela do 
pessoal docente do ensino superior politécnico.

23.01.2018. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
311089235 

 Declaração de Retificação n.º 133/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no D.R. 2.ª série, n.º 246 de 

26 de dezembro de 2017 o Despacho n.º 11320/2017 retifica -se onde se 
lê «contrato de trabalho em funções publicas a termo resolutivo certo 
com Florentino Manuel dos Santos Serranheira» deve ler -se «contrato 
de trabalho em funções publicas com Florentino Manuel dos Santos 
Serranheira, em regime de tempo parcial 20 % no período de 01.10.2017 
a 31.08.2018».

15 de janeiro de 2018. — O Administrador, Lic. António José Car-
valho Marques.

311074282 

 Declaração de Retificação n.º 134/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no D.R. 2.ª série, n.º 246 de 

29 de dezembro de 2017 o Despacho n.º 11475/2017 retifica -se onde 
se lê «prorrogação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo com Joana Logrado Figueiredo Belo Costa» deve ler -se 
«prorrogação do contrato de trabalho em funções públicas com Joana 
Logrado Figueiredo Belo Costa, em regime de tempo integral com 
dedicação exclusiva no período de 01.09.2017 a 31.08.2018».

15.01.2018. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
311074266 

 Declaração de Retificação n.º 135/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no D.R. 2.ª série, n.º 246 de 26 

de dezembro de 2017 o Despacho n.º 11314/2017 retifica -se onde se lê 
«contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com 
Sofia Alexandra Silveira Encarnação» deve ler -se «contrato de trabalho 
em funções públicas com Sofia Alexandra Silveira Encarnação, em 
regime de tempo parcial 50 % no período de 26.09.2017 a 31.08.2018».

15.01.2018. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
311074241 

 Despacho n.º 1817/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

29.09.2017, foi autorizada a proposta de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Convidada 
com Liliana Lopes Mendonça, em regime de tempo parcial 35 % no 
período de 02.10.2017 a 16.02.2018, para a Escola Superior de Dança 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela 
do pessoal docente do ensino superior politécnico.

22.12.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
311055141 

 Despacho n.º 1818/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

11.08.2017, foi autorizada a proposta de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Convidada 
com Maria Ramos de Barros, em regime de tempo parcial 35 % no 
período de 02.10.2017 a 16.02.2018, para a Escola Superior de Dança 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela 
do pessoal docente do ensino superior politécnico.

22.12.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
311055166 

 Despacho n.º 1819/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

11.10.2017, foi autorizada a proposta de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Professor Coordenador 
Convidado com Mário Henriques de Jesus Gomes, em regime de tempo 
parcial 15 % no período de 12.10.2017 a 03.02.2018, para a Escola 
Superior de Dança auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 
índice 220 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.

22.12.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
311055214 

 Despacho n.º 1820/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

30.10.2017, foi autorizada a proposta de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo com Diogo Gonçalo Falcão Osório de 
Alarcão, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, para a Escola 
Superior de Música de Lisboa, em regime de tempo parcial (40 %), 
auferindo o vencimento correspondente ao índice 185, escalão 1 da 


