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 UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Despacho n.º 7412/2017
Por despacho reitoral de 24 de janeiro de 2017, sob proposta da Dire-

tora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, nos termos e 
para os efeitos previstos no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 40/2007, de 20 
de fevereiro, foram aprovadas, para o ano letivo de 2017/2018, 37 vagas 
para o Concurso Especial para Acesso ao Ciclo de Estudos Integrado do 
Mestrado em Medicina por Titulares do Grau de Licenciado.

4 de julho de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor Sebastião José Cabral 
Feyo de Azevedo.

310683433 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Despacho n.º 7413/2017
Nos termos do artigo 36.º do Código do Procedimento Adminis-

trativo (CPA), em harmonia com o disposto no n.º 10 do Despacho 
n.º 4281/2017, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 96, de 18 
de maio, de 2017, determina -se que:

1 — Subdelego no Diretor de Serviços do Departamento de Gestão 
de Património e Recursos Técnicos, dos Serviços de Ação Social da 
Universidade de Lisboa, Licenciado José Jerónimo Fernandes Marques, 
a competência para a prática dos seguintes atos:

1.1 — Assinar o expediente, despachos e correspondência respeitantes 
aos assuntos correntes e de gestão administrativa dos processos relativos 
às respetivas unidades operativas, à exceção dos que forem dirigida 
dirigentes superiores e aos gabinetes dos membros do Governo;

1.2 — Autorizar a passagem de certidões e de declarações de do-
cumentos arquivados nos serviços, exceto em matéria confidencial e 
reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados;

1.3 — Aprovar o Plano anual de férias do pessoal do Departamento, 
autorizar o seu gozo e as suas eventuais alterações, bem como autorizar 
o gozo de metade do período de férias vencido no ano anterior com o 
vencido no ano em causa;

1.4 — Justificar e injustificar faltas, nos termos da lei;
1.5 — Autorizar os mapas de assiduidade mensais;
1.6 — Autorizar a realização de despesas com empreitadas e com a 

locação e aquisição de bens e serviços e respetiva contratação, respei-
tantes à atividade desenvolvida nas respetivas unidades operativas, até 
ao limite de 25.000€;

2 — Realizar a medição e outorgar os autos de consignação, de re-
ceção provisória ou definitiva das empreitadas de obras públicas, de-
correntes da normal execução das mesmas, previstas nos artigos 343.º e 
seguintes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto -Lei n.º 278/2009, 
de 2 de outubro, com a última alteração introduzida pelo Decreto -Lei 
n.º 149/2012, de 12 de julho;

3 — As delegações constantes do presente despacho não prejudicam 
o poder de avocação que me cabe como entidade subdelegante.

Consideram -se ratificados todos os atos praticados pelo Diretor do 
Departamento de Gestão de Património e Recursos Técnicos dos Ser-
viços de Ação Social da Universidade de Lisboa, desde o dia 06 de 
fevereiro de 2017.

30 de junho de 2017. — O Diretor Executivo dos Serviços de Ação 
Social da Universidade de Lisboa, Carlos José Paula Dá Mesquita 
Garcia.

310684519 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso n.º 9646/2017
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 e 3 do artigo 20.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-
-se público que, por meu despacho de 7 de julho de 2017, foi alterada 
a composição do Júri do concurso externo de ingresso com vista ao 
preenchimento de um posto de trabalho na categoria de informática, 
grau 1, nível 1, conforme aviso n.º 5631/2017, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 97 de 19 de maio.

O júri do referido concurso passará a ser composto por:
Presidente do júri: João Domingos Cabral Fraga, Especialista de 

Informática, grau 1, nível 2, da Direção de Serviços Informáticos do 
Instituto Politécnico de Leiria;

Vogais efetivos:
Jorge Manuel Ribeiro Teles, Especialista de Informática, grau 1, 

nível 1, da Direção de Serviços Informáticos do Instituto Politécnico 
de Leiria;

Paula Marisa Lopes Gomes, Diretora dos Serviços Administrativos 
Próprios da ESECS.

Vogais Suplentes:
Rui Manuel Medeiros da Silva, Técnico de Informática, grau 2, ní-

vel 1 da Direção de Serviços Informáticos do Instituto Politécnico de 
Leiria;

Ana Paula das Neves Gomes, Técnico Superior na Direção de Serviços 
de Recursos Humanos do Instituto Politécnico de Leiria.

25 de julho de 2017. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos 
Marques.

310683385 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Deliberação n.º 784/2017
Pelo Despacho n.º 9837/2014, de 30 de julho, foi publicado o 

Regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante 
Internacional a Ciclos de Estudos de Licenciatura no Instituto Politécnico 
de Lisboa (IPL), nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 36/2014, de 10 de março, que estabeleceu o Estatuto do Estudante 
Internacional.

Considerando que, o Despacho n.º 9837/2014, de 30 de julho, regu-
lamentou somente o acesso e ingresso do estudante internacional ao 
1.º Ciclo de Estudos no Instituto Politécnico de Lisboa:

Considerando que, o acesso e ingresso do estudante internacional ao 
2.º Ciclo de Estudos do IPL, não foi objeto de regulamentação, sendo, no 
entanto, uma necessidade e uma prioridade, que urge regulamentar;

Considerando que, nos termos do artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 36/2014, de 10 de março, o órgão legal e estatutariamente competente 
da instituição de ensino superior aprova um regulamento de aplicação 
do disposto nesse diploma;

Considerando que, a consolidação das normas relativas ao estudante 
internacional num único documento consubstancia uma boa prática 
legislativa;

Assim, ouvido o Conselho Permanente, no uso das competências 
conferidas pela alínea o) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro, e da alínea o) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos do 
Instituto Politécnico de Lisboa, determino que:

1 — O Regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do 
Estudante Internacional a Ciclos de Estudos de Licenciatura no Instituto 
Politécnico de Lisboa passa a designar -se Regulamento de Acesso e 
Ingresso do Estudante Internacional a Ciclos de Estudos no Instituto 
Politécnico de Lisboa.

2 — Os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º, 10.º, 12.º, 15.º, 16.º e 17.º 
do Despacho n.º 9837/2014, de 30 de julho, passem a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 1.º
[...]

1 — O presente regulamento rege o acesso e ingresso do estu-
dante internacional à frequência de ciclos de estudos ministrados 
nas unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Lisboa, adiante 
designado por IPL.

2 — [...].
Artigo 3.º

[...]
1 — Podem candidatar -se à matrícula e inscrição no 1.º ciclo de 

estudos os estudantes internacionais:
a) [...]
b) [...]
c) [...]

2 — Podem candidatar -se à matrícula e inscrição no 2.º ciclo de 
estudos os estudantes internacionais:

a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;


