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de 2016, o CTC da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais,
de Leiria (ESECS), reunido em 27 de março de 2019, delibera, por
unanimidade, o seguinte:
1 — Delegar no seu presidente, Luís Filipe Tomás Barbeiro, ao abrigo
dos n.os 3 e 4 do artigo 44.º do Código de Procedimento Administrativo
(CPA), a competência para a prática dos seguintes atos:
a) Emissão de parecer sobre pedidos de participação em eventos
científicos de curta duração, designadamente, congressos, seminários,
colóquios e eventos análogos;
b) Emissão de parecer sobre a participação de docentes em comissões
dos eventos científicos referidos na alínea anterior;
c) Emissão de parecer sobre a participação de docentes em júris de
concursos e provas académicas, na sequência de solicitação nominal
proveniente das instituições respetivas.
2 — Nos termos do n.º 3 do artigo 42.º do CPA, a presente delegação é
extensiva ao vogal que o substituir, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 22.º
do CPA, quando no exercício de funções em regime de suplência.
3 — Dos atos praticados nos termos dos números anteriores, cabe sempre recurso para o plenário, a interpor no prazo de cinco dias úteis.
4 — Dos atos praticados nos termos da presente delegação de competências será dada informação ao CTC ou à Comissão Permanente do
CTC, na primeira reunião subsequente à sua prática.
5 — Nos atos praticados ao abrigo desta deliberação, deve fazer-se
menção do uso da competência delegada, nos termos do artigo 48.º
do CPA.
6 — Consideram-se ratificados todos os atos que no âmbito dos poderes ora delegados sejam praticados pela presidente do CTC desde a
data da assinatura desta ata, i.e., desde 27 de março de 2019, até à sua
publicação no Diário da República.
27 de março de 2019. — O Presidente do CTC, Luís Filipe Tomás
Barbeiro. — A Secretária do CTC, Catarina Maria Nogueira Marques
da Cruz Menezes.
312352179
Louvor n.º 295/2019
Na sequência da cessação de funções, por aposentação, manifesto
público reconhecimento à assistente operacional Maria Lurdes Silva
Gordo, pelo seu empenho, zelo, disponibilidade e dedicação ao serviço
público, ao longo de mais de 30 anos de trabalho na Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais, de Leiria.
As capacidades profissionais, pessoais e humanas sempre demonstradas, em especial o sentido de missão e responsabilidade, o rigor
na execução das tarefas, a capacidade de adaptação e a cordialidade
manifestadas diariamente, em muito contribuíram para a construção e
para o bom funcionamento desta Escola e fazem de si uma pessoa muito
estimada por toda a comunidade académica.
Assim, é de toda a justiça manifestar e testemunhar neste louvor o
apreço e agradecimento da Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais, de Leiria.
Publique-se no Diário da República.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Aviso n.º 10558/2019
Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que, na sequência do Procedimento Concursal para Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP) e nos
termos do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, foram
celebrados os seguintes contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, na categoria de Técnica Superior, com a
remuneração base correspondente à 2.ª posição remuneratória e nível
remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única dos Trabalhadores
que exercem Funções Públicas, com efeitos a 01 de junho de 2019,
com as trabalhadoras Maria Paula Figueira Tomé Cardoso Godinho
Alfar e Marta Maria Brito de Carvalho.
31.05.2019. — O Vice-Presidente do IPL, Professor Doutor António
da Cruz Belo.
312371246
Aviso (extrato) n.º 10559/2019
Para cumprimento do estipulado nos artigos 156.º e 157.º da LTFP,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, conjugados com o n.º 1 do artigo 44.º do SIADAP, torna-se
pública a lista dos trabalhadores das carreiras gerais, que alteraram a
sua posição remuneratória a partir do dia 1 de janeiro de 2018, por
força da aplicação do disposto da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da
Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (OE/2018), conjugado com o
artigo 156.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, na sua atual redação.
31 de maio de 2019. — O Vice-Presidente do IPL, Doutor António
da Cruz Belo.
312354552
Aviso (extrato) n.º 10560/2019
Para cumprimento do estipulado no n.º 4 do artigo 157.º da LTFP
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação
atual, torna-se pública a lista dos trabalhadores da carreira docente,
que alteraram a sua posição remuneratória a partir do dia 1 de janeiro
de 2018, por força da aplicação do disposto da alínea a) do n.º 1
do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (OE/2018),
conjugado com o artigo 35.º C do Decreto-Lei n.º 207/2009 de 31
de agosto.
31 de maio de 2019. — O Vice-Presidente do IPL, Doutor António
da Cruz Belo.
312354382

2 de maio de 2018. — A Diretora, Sandrina Diniz Fernandes Milhano.
312352365
Aviso n.º 10561/2019
Louvor n.º 296/2019
Na sequência da cessação de funções, por aposentação, manifesto
público reconhecimento à assistente operacional Maria Alice Vieira da
Silva Henriques, pelo seu empenho, zelo, disponibilidade e dedicação ao
serviço público, ao longo de mais de 39 anos de trabalho para a Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais, de Leiria.
As capacidades profissionais, pessoais e humanas sempre demonstradas, em especial o sentido de missão e responsabilidade, o empenho
na execução das tarefas, a capacidade de adaptação e a simpatia manifestadas diariamente, em muito contribuíram para a construção e para
o bom funcionamento desta Escola e fazem de si uma pessoa muito
estimada por toda a comunidade académica.
Assim, é de toda a justiça manifestar e testemunhar neste louvor o
apreço e agradecimento da Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais, de Leiria.
Publique-se no Diário da República.
29 de maio de 2019. — A Diretora, Sandrina Diniz Fernandes Milhano.
312352495

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 24.08.2018, nos
termos do artigo 10.º 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 DL n.º 69/88 de 3 de março, e pelo DL
n.º 207/2009 de 31 de agosto, torna-se público que foi convertido o
contrato de António Manuel de Faria Pinho Vargas Silva, em contrato de trabalho em funções públicas tempo indeterminado, com a
categoria de Professor Coordenador, da ESML, com efeitos a partir
de 31.10.2017, em regime de Dedicação Exclusiva, posicionado no
escalão 1 índice 220 da tabela do pessoal docente do ensino superior
politécnico.
05.06.2019. — O Vice-Presidente do IPL, António da Cruz Belo.
312377581

