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Despacho (extrato) n.º 7271/2018
Por despacho de 11 de maio de 2018, a Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave no uso de competência própria, ao abrigo
do Despacho n.º 6165/2017, (2.a série), Diário da República de 13 de
julho, autoriza a celebração ao aditamento do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:
Miguel Jorge Vasconcelos e Silva, na categoria de Assistente Convidado, a 40 %, com efeitos a 12 de maio de 2018 e termo a 01 de outubro
de 2018, não renovável, para a Escola Superior de Gestão, auferindo
a remuneração correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do
pessoal docente do ensino superior politécnico (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas).
11 de maio de 2018. — A Presidente do IPCA, Maria José da Silva
Fernandes.
311493839
Despacho (extrato) n.º 7272/2018
Por despacho de 21 de maio de 2018, a Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave no uso de competência própria, ao abrigo
do Despacho n.º 6165/2017, (2.ª série), Diário da República de 13 de
julho, autoriza a celebração ao aditamento do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:
João Carlos Freitas Jorge, na categoria de Assistente Convidado, a
55 %, com efeitos a 21 de maio de 2018 e termo a 26 de outubro de
2018, não renovável, para a Escola Superior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal
docente do ensino superior politécnico (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas).
21 de maio de 2018. — A Presidente do IPCA, Maria José da Silva
Fernandes.
311493855
Despacho (extrato) n.º 7273/2018
Por despacho de 29 de maio de 2018, a Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave no uso de competência própria, ao abrigo
do Despacho n.º 6165/2017, (2.ª série), Diário da República de 13 de
julho, autoriza a celebração do contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, com o docente:
Ana Paula Marques Rocha, na categoria de Assistente Convidado,
a 20 %, pelo prazo de 3 meses, com efeitos a 01 de junho de 2018 e
termo a 31 de agosto de 2018, não renovável, para a Escola Superior
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1 índice
140 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
29 de maio de 2018. — A Presidente do IPCA, Maria José da Silva
Fernandes.
311493766

ção do número máximo de novos alunos para cada admissão e número
máximo de alunos inscritos em simultâneo, assim como a localidade de
ministração do curso técnico superior profissional de Gestão Hoteleira
e Alojamento da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do
Instituto Politécnico de Leiria, registado com o número R/Cr 19/2015 a
04.02.2015, publicado no Aviso n.º 14254/2015, Diário da República,
2.ª série, n.º 238 de 04 de dezembro.
Esta alteração foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior a
16.07.2018, com o número R/Cr 19.1/2015.
18 de julho de 2018. — O Presidente, Rui Filipe Pinto Pedrosa.
ANEXO
3 — Número de registo: R/Cr 19.1/2015
9 — Localidades, instalações e número máximo de alunos:
Localidade

Instalações

Peniche. . . . . Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar.
Torres Vedras Câmara Municipal de Torres
Vedras.
Total. . .

Teresa Maria Leitão Dieguez, na categoria de Assistente Convidado,
a 55 %, com efeitos a 01 de junho de 2018 e termo a 30 de setembro de
2018, não renovável, para a Escola Superior de Tecnologia, auferindo
a remuneração correspondente ao escalão 1 índice 140 da tabela do
pessoal docente do ensino superior politécnico (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas).
1 de junho de 2018. — A Presidente do IPCA, Maria José da Silva
Fernandes.
311493774

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho n.º 7275/2018
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 altera-
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311522074

Despacho n.º 7276/2018
Sob proposta da Escola Superior de Saúde 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 do número máximo de novos alunos para cada admissão e
número máximo de alunos inscritos em simultâneo do curso técnico
superior profissional de Gerontologia da Escola Superior de Saúde do
Instituto Politécnico de Leiria, registado com o número R/Cr 417/2015
a 11.03.2016, publicado no Aviso n.º 11898/2017, Diário da República,
2.ª série, n.º 193 de 06 de outubro.
Esta alteração foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior a
16.07.2018, com o número R/Cr 417.1/2015.
18 de julho de 2018. — O Presidente, Rui Filipe Pinto Pedrosa.
ANEXO
3 — Número de registo: R/Cr 417.1/2015
9 — Localidades, instalações e número máximo de alunos:
Localidade

Instalações

Despacho (extrato) n.º 7274/2018
Por despacho de 01 de junho de 2018, a Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave no uso de competência própria, ao abrigo
do Despacho n.º 6165/2017, (2.ª série), Diário da República de 13 de
julho, autoriza a celebração ao aditamento do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Número máximo Número máximo
para cada admissão de alunos inscritos
de novos alunos
em simultâneo

Leiria . . . . . . Escola Superior de Saúde de
Leiria.
Total. . .

Número máximo Número máximo
para cada admissão de alunos inscritos
de novos alunos
em simultâneo

60

120

60

120
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 7277/2018
Torna-se público que, por meu despacho de 10.07.2018, foram designadas as seguintes individualidades para integrarem o júri para
prestação de provas públicas de avaliação da competência pedagógica
e técnico-científica requeridas pela docente Ana Alice Alves Pedro,
ao abrigo do artigo 6.º do regime transitório previsto no Decreto-Lei
n.º 207/2009, de 31 de agosto, que reviu e republicou o Estatuto da
Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, e pela Lei n.º 65/2017, de
9 de agosto:
Presidente — Doutor Orlando Manuel da Costa Gomes, Presidente
do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, por
delegação do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa.

