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técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 11826/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 192 de 4 de outubro e 
na BEP, com o código de oferta n.º OE201710/0058.

2 — A lista unitária de ordenação final foi homologada por meu despacho 
de 15 de janeiro de 2018, foi notificada aos candidatos, através de email, 
encontrando -se afixada em local visível e público das instalações dos Ser-
viços Centrais do Instituto Politécnico de Leiria e na página eletrónica do 
Instituto em http://www.ipleiria.pt/ipleiria/publicitacao -de -atos/#concursos.

3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser inter-
posto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º 
da referida Portaria.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 

Nome Classificação
final

Ordenação final
(para efeitos

de recrutamento)

Isabel Fernanda Lopes Duarte . . . . . . . 18,88 1.º
Cátia Sofia Pereira Matias . . . . . . . . . . 15,05 2.º

 15/01/2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno 
André Oliveira Mangas Pereira.

311187164 

 Aviso n.º 3810/2018
Por meu despacho, e após anuência do respetivo serviço de origem, foi 

autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria 
da Assistente Técnico Ana Cristina Paulino de Jesus Salina, no mapa 
de pessoal do Instituto Politécnico de Leiria, nos termos do disposto no 
artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho de 2014, com efeitos à data 
de 1 de março de 2018.

1 de março de 2018. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos 
Marques.

311187375 

 Aviso (extrato) n.º 3811/2018
Em cumprimento do disposto na alíne b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, reunidas as condições 
previstas no artigo 99.º -A, do anexo à Lei n.º 35/2014, aditado pelo 
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e por meu despacho 
de 28 de fevereiro de 2018, foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade intercarreiras e intercategorias na carreira e categoria de 
Técnico Superior, 2.ª posição remuneratória, nível 15, com efeitos a 1 
de março de 2018 dos seguintes trabalhadores:

Ana Patrícia Évora Ribeiro da Silva Santos;
Ana Paula Soveral Lopes Duarte;
Carina Isabel Carreira Marques;
Nicole Nunes Gomes.

1 de março de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira.

311187553 

 Aviso n.º 3812/2018
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final relativa ao procedimento concursal comum com 
vista ao preenchimento de um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal do Instituto Politécnico de Leiria, na 
carreira e categoria de assistente técnico, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Aviso n.º 10510/2017, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 177 de 13 de setembro e na BEP, com o código de oferta 
n.º OE201709/0221.

2 — A lista unitária de ordenação final foi homologada por meu despacho 
de 5 de março de 2018, foi notificada aos candidatos, através de email, 
encontrando -se afixada em local visível e público das instalações dos Ser-
viços Centrais do Instituto Politécnico de Leiria e na página eletrónica do 
Instituto em http://www.ipleiria.pt/ipleiria/publicitacao -de -atos/#concursos.

3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser inter-
posto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º 
da referida Portaria.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 

Nome Classificação
final

Ordenação final 
(para efeitos

de recrutamento)

Joana Raquel Baptista Lopes . . . . . . . . . 15,17 1.º
Marta Sofia Pinto Gonçalves . . . . . . . . . 14,34 2.º
Cláudia Sofia Costa Carvalho Cardoso . . . 12,62 3.º
Maria Auxiliadora da Graça Assunção . . . 10,95 4.º

 05/03/2018. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, 
João Paulo dos Santos Marques.

311187001 

 Aviso n.º 3813/2018
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 48.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
e no seguimento da homologação de 06.03.2018, torna-se público que 
o Técnico Superior Ricardo Miguel Rodrigues Amaral concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 17,500 valores, 
na sequência de celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com este Instituto.

6 de março de 2018. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos 
Marques.

311187261 

 Aviso n.º 3814/2018
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 48.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
no seguimento da homologação de 06.03.2018, torna -se público que a 
Técnico Superior Ana Alexandra Couto Coelho concluiu com sucesso 
o período experimental, com a avaliação final de 17,200 valores, na 
sequência de celebração de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com este Instituto.

6 de março de 2018. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos 
Marques.

311187318 

 Despacho n.º 2977/2018
Para os devidos efeitos se torna público que o procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado aberto pelo Aviso n.º 15262/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 242, de 19 de dezembro, cessou nos 
termos previstos na alínea a) do n.º 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de abril, por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento.

1 de março de 2018. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos 
Marques.

311191951 

 Despacho n.º 2978/2018

Extensão de Encargos Plurianuais
Por meu despacho de 08 de março de 2018 e considerando que:
a) O Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) pretende realizar um 

contrato para a Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza das ins-
talações, limpeza de vidros e fornecimento de consumíveis de casa de 
banho, por um período de 1 ano, eventualmente renovável por igual 
período, até ao limite de 3 anos;

b) O contrato a celebrar envolve encargos a serem suportados em mais 
de um ano económico, através de verbas inscritas no orçamento de 2018 e 
nos orçamentos dos anos subsequentes, em fonte de financiamento de re-
ceitas próprias e/ ou receitas provenientes de cofinanciamento comunitário;

c) O IPLeiria não possui quaisquer pagamentos em atraso.

Foi autorizada, ao abrigo do Despacho n.º 3628/2016, dos Ministros 
das Finanças e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado 
no Diário da República, 2.º série, n.º 50, de 11 de março e nos termos 
do n.º 6 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 99/2015, de 2 de junho e do n.º 1 do 
artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a assunção dos 
compromissos plurianuais decorrentes da execução do referido contrato 
de prestação de serviços, repartidos da seguinte forma:

Ano 2018 — € 329.766,31, a que acresce o IVA à taxa legal em 
vigor;


