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Diário da República, 2.ª série — N.º 247 — 27 de dezembro de 2017
José Manuel Martins Valbom, com a categoria de professor convidado,
em regime de tempo parcial (7 %) e acumulação de funções públicas,
índice remuneratório 185, com efeitos a partir de 02 de outubro de 2017
e termo em 28 de fevereiro de 2018;
Carla Manuela Condesso Perpétuo, com a categoria de professora
convidada, em regime de tempo parcial (9 %) e acumulação de funções
públicas, índice remuneratório 185, com efeitos a partir de 02 de outubro
de 2017 e termo em 31 de julho de 2018.
Por despacho, do Presidente do IPG, foram autorizadas as adendas
aos contratos de trabalho em funções públicas, em regime de trabalho
a tempo parcial, em vigor, de:
Ricardo Jorge da Costa Guerra, professor convidado, sendo alterada
a percentagem de 63 % para 80 %, com efeitos a partir de 01/10/2017,
índice remuneratório 185, da tabela remuneratória do Pessoal Docente
do Ensino Superior Politécnico;
Rui Pedro Pinheira Cerveira, professor convidado, sendo alterada a
percentagem de 80 % para 85 %, com efeitos a partir de 01/10/2017,
índice remuneratório 185, da tabela remuneratória do Pessoal Docente
do Ensino Superior Politécnico;
Elsa Maria Costa Ventura Ramos, professora convidada, sendo alterado o regime de tempo parcial 67 % para tempo Integral sem exclusividade, com efeitos a partir de 01/10/2017, índice remuneratório 185, da
tabela remuneratória do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico.
4 de dezembro de 2017. — O Presidente do Instituto Politécnico da
Guarda, Constantino Mendes Rei.
310972596

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Edital n.º 991/2017
Pedro Miguel Gonçalves Martinho, Diretor da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, torna público
que, no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea b) do
artigo 100.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
(RJIES) e pelos artigos 48.º, 49.º e 51.º do Regulamento Académico do
1.º Ciclo de Estudos do Instituto Politécnico de Leiria, 38.º, 39.º e 41.º do
Regulamento Académico do 2.º Ciclo de Estudos do Instituto Politécnico
de Leiria, 12.º do Regulamento de Avaliação e Frequência dos Cursos
Técnicos Superiores Profissionais do Instituto Politécnico de Leiria e 20.º
do Regulamento Académico dos Cursos de Pós-Graduação não Conferentes de Grau Académico do Instituto Politécnico de Leiria, aprovou,
por despacho de 6 de dezembro de 2017, o projeto de regulamento de
faltas a atividades letivas e a elementos de avaliação e de prestação e
vigilância de atos académicos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão,
submetendo-o, nos termos do artigo 101.º do Código de Procedimento
Administrativo e do artigo 110.º, n.º 3, do RJIES, a consulta pública,
para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente edital no Diário da República.
O projeto de regulamento pode ser consultado nos serviços administrativos da Escola, sitos no Edifício B, do campus 2 do Instituto Politécnico
de Leiria, Morro do Lena, Alto do Vieiro, Leiria, e bem ainda no sítio
da Escola na Internet (www.estg.ipleiria.pt).
Convidam-se todos os interessados a dirigir, por escrito, eventuais
sugestões, dentro do período acima referido, as quais devem ser endereçadas ao Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, podendo
ser entregues nos serviços administrativos supra identificados, ou remetidas por via postal, para a seguinte morada Campus 2 — Morro do
Lena — Alto do Vieiro, Apartado 4163, 2410-901 Leiria, ou remetidas
por correio eletrónico para estg@estg.ipleiria.pt.
Para constar se publica o presente edital, que vai ser disponibilizado
no sítio da Escola na Internet.
6 de dezembro de 2017. — O Diretor, Pedro Miguel Gonçalves Martinho.
310979035

boa, auferindo o vencimento com o valor de trezentos e quarenta e nove
euros e dezanove cêntimos, pelo período de 01.08.2017 a 31.07.2018,
dos seguintes Monitores:
Nuno Alexandre Ferreira Lucena
André Manuel Afonso Palma Tomé
27.07.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho
Marques.
310979927
Despacho (extrato) n.º 11364/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
26.07.2017, foram autorizadas as renovações dos contratos de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, para o Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa, em regime de tempo parcial a 50 %, auferindo
o vencimento correspondente ao índice 185, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico, pelo período de 01.08.2017
a 31.07.2018, dos seguintes docentes:
Alberto Gómez Bautista
João Francisco Baptista Colaço Sobral do Rosário
João Manuel do Freixo Pereira
27.07.2017. — O Administrador, Licenciado António José Carvalho
Marques.
310979887
Despacho (extrato) n.º 11365/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
26.07.2017, foi autorizada a prorrogação dos contratos de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, com a categoria de Equiparados a Professores Adjuntos, para o Instituto Superior de Contabilidade
e Administração de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao
índice 185, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior
politécnico, pelo período de 31.07.2017 a 31.08.2018, dos seguintes
docentes:
João Manuel Ferreira Peters — em regime de Tempo Integral
Ana Alice Alves Pedro — em regime de Dedicação Exclusiva
João Pedro Carretero Bicho — em regime de Dedicação Exclusiva
Ana Maria Nabais Jorge — em regime de Dedicação Exclusiva
27.07.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310979813
Despacho (extrato) n.º 11366/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
26.07.2017, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, de Nuno Miguel Filipe de Oliveira, com a categoria de Assistente Convidado, para o Instituto Superior
de Contabilidade e Administração de Lisboa, auferindo o vencimento
correspondente ao índice 100, escalão 1 da tabela do pessoal docente do
ensino superior politécnico, pelo período de 01.08.2017 a 31.07.2018.
27.07.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310978128
Despacho (extrato) n.º 11367/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
20.09.2017, e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 99.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, com anuência do Instituto Português do
Desporto, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna na carreira/categoria, entre órgãos, do Assistente Técnico Pedro Jorge Pereira
Aleixo, passando a ocupar o mapa de pessoal do Instituto Politécnico
de Lisboa, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 01.10.2017.
16.10.2017. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
310977634
Despacho (extrato) n.º 11368/2017

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 11363/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
26.07.2017, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a
80 %, para o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lis-

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
29.09.2017, foram autorizados os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Convidados,
para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o
vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal
docente do ensino superior politécnico dos seguintes docentes:
Ana Teresa Abreu Bernardes, regime de tempo parcial 30 % no período
de 01.10.2017 a 31.08.2018.

