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3 — A presente delegação de competências é feita sem prejuízo dos
poderes de avocação, supervisão e revogação previstos na lei.
4 — Consideram-se ratificados os atos praticados pelo Presidente do
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, no âmbito dos poderes
agora delegados, desde o dia 9 de novembro de 2017 até à publicação
do presente despacho no Diário da República.
21.11.2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra,
Jorge Manuel dos Santos Conde.
310986406
Despacho n.º 81/2018
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 22.º dos Estatutos do Instituto Politécnico
de Coimbra, homologados pelo Despacho Normativo n.º 59-A/2008, de
19 de novembro e de acordo com o previsto no artigo 44.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro:
1 — Delego no Presidente do Instituto Superior de Engenharia de
Coimbra (ISEC), unidade orgânica do Instituto Politécnico de Coimbra
(IPC), Prof. Doutor António Mário Velindro dos Santos Rodrigues, a
competência para autorizar os docentes da respetiva Unidade Orgânica a
integrarem júris de provas académicas e de recrutamento para a carreira
docente de outras instituições de ensino superior.
2 — Consideram-se ratificados os atos praticados pelo Presidente do
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, no âmbito dos poderes
agora delegados, desde o dia 9 de novembro de 2017 até à publicação
do presente despacho no Diário da República.
21.11.2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra,
Jorge Manuel dos Santos Conde.
310986447

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Louvor n.º 2/2018
A Doutora Natália Maria Prudêncio Rafael Canadas, Professora Coordenadora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do
Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), cessou funções públicas, por
motivo de aposentação, no passado dia 31 de março.
Iniciou funções docentes em 5 de novembro de 1976, no Instituto
Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, tendo posteriormente sido docente do ensino básico e secundário em várias Escolas.
Ingressou no IPLeiria em 1 de setembro de 1990, como professora da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto, tendo lecionado
ao longo de mais de 25 anos no Departamento de Gestão e Economia.
Foi membro fundador e membro da comissão coordenadora do Centro
de Investigação em Gestão e Sustentabilidade. Participou em vários
projetos, em comissões científicas de eventos e em diversos júris de
provas de mestrado e doutoramento. Foi orientadora de dissertações
de mestrado e de teses de doutoramento e autora de vários livros e de
outras publicações de caráter científico.
Para além das funções docentes e de investigação, foi membro da Assembleia de Representantes da ESTG, entre dezembro de 2003 e janeiro
de 2007, membro do Conselho Científico da ESTG, por inerência de
funções, de novembro de 1995 a março de 2009, e membro do Conselho
Técnico-Científico da ESTG, de março de 2009 a maio de 2011.

Exerceu os cargos de Coordenadora do Departamento de Gestão e
Economia da ESTG, entre julho de 1997 e outubro de 2001 e entre abril
de 2007 e maio de 2011, e de Coordenadora do Curso de Mestrado em
Finanças Empresariais de abril de 2009 a outubro de 2014. Assegurou
ainda a Coordenação de Pós-Graduações da ESTG e a Coordenação de
Mestrados e Pós-Graduações desenvolvidas pela ESTG em parceria
com outras instituições de ensino, tendo sido ainda membro de várias
Comissões Científicas e Comissões Científico-Pedagógicas de curso
na ESTG.
No exercício de tais funções, a Doutora Natália Canadas demonstrou
incessantemente elevadas e inegáveis qualidades humanas e profissionais, colocando os seus conhecimentos, experiência e capacidades na
prossecução das atribuições do IPLeiria e da ESTG.
Destaca-se a vasta experiência profissional, o permanente contacto
com os meios científicos e académicos, o rigor e a eficácia no exercício
das suas funções, bem como a participação na génese do Departamento
de Gestão e Economia e de vários cursos da ESTG e de cursos ministrados em parceria com outras instituições.
Pelas competências, sentido de responsabilidade e trabalho desenvolvido, a ESTG e o IPLeiria, no seu todo, manifestam o seu agradecimento
e público louvor.
21 de julho de 2017. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas
Pereira.
310982786
Louvor n.º 3/2018
O Doutor Eduardo Emílio Castelo-Branco da Fonseca, Professor
Coordenador da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de
Leiria (ESECS) do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), cessou
funções públicas, por motivo de aposentação, no passado dia 1 de agosto
de 2017.
Ao longo de 45 anos, exerceu funções públicas em instituições de
ensino, tendo iniciado a sua vida profissional, em 1972, como professor
do ensino secundário. Em 1985, principia funções como professor do
ensino superior, na então Escola Superior de Educação de Leiria (ESEL),
atualmente ESECS, e é nesta Escola que desenvolve a maior parte da
sua vida profissional, exercendo, para além das funções docentes na
formação inicial e contínua e da atividade de investigação, os cargos
de coordenador de departamento, coordenador de curso e Presidente do
Conselho Científico. Foi ainda Membro do Conselho Geral do Instituto
Politécnico de Leiria.
Nas diversas funções desempenhadas revelou sempre elevado espírito
crítico, sentido de colaboração e uma enorme dedicação, lealdade e capacidade de trabalho, demonstrando incessantemente elevadas e inegáveis
qualidades humanas e profissionais e colocando os seus conhecimentos
e competências ao serviço da causa pública e do desenvolvimento do
Instituto Politécnico de Leiria em geral e da ESECS em especial.
A dedicação, rigor, competência e sentido de responsabilidade, desde
sempre manifestados no exercício das variadas funções e cargos, são
merecedores do meu agradecimento pessoal e do meu público louvor,
inteiramente partilhado neste Instituto, em especial na ESECS. Por
considerar ser justo e merecido, é lavrado o presente louvor.
3 de novembro de 2017. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
310983303

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.
Aviso n.º 28/2018
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de
pessoal médico, para preenchimento de um posto de trabalho
da categoria de Assistente Graduado Sénior de Neurofisiologia
da carreira especial médica/carreira médica — área de exercício
hospitalar, no Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E.
Faz-se público que, nos termos do Despacho n.º 7509/2017, de
11-08, dos Gabinetes dos Ministros das Finanças e da Saúde, Despa-

cho n.º 7541/2017, de 18-08-2017, do Secretário de Estado da Saúde,
e deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de
Lisboa Central, E. P. E., de 14-09-2017, se encontra aberto pelo prazo
de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, para a categoria de assistente
graduado sénior de neurofisiologia da carreira especial médica/carreira
médica — área de exercício hospitalar, deste Centro Hospitalar.
1 — Legislação aplicável — O procedimento concursal comum
aberto pelo presente aviso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 176/2009 e 177/2009, ambos de 04-08, na redação que lhes foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31-12, no Acordo Coletivo de Tra-

