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em regime de tempo parcial a 30 %, para exercer funções na Escola 
Superior de Educação deste Instituto Politécnico, com a remuneração 
mensal de € 327,37, correspondente ao escalão 1, índice 100, pelo 
período de 12/09/2016 a 22/08/2017.

Luís Filipe Moutinho Leitão — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como professor adjunto 
convidado, em regime de tempo parcial a 40 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico, com a remu-
neração mensal de € 807,50, correspondente ao escalão 1, índice 185, 
pelo período de 12/09/2016 a 22/08/2017.

Tiago Miguel da Silva Falcoeiras — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidado, 
em regime de tempo parcial a 35 %, para exercer funções na Escola 
Superior de Educação deste Instituto Politécnico, com a remuneração 
mensal de € 381,93, correspondente ao escalão 1, índice 100, pelo 
período de 12/09/2016 a 22/08/2017.

De 14 de setembro de 2016:
Carla Guida da Silva Cardoso — autorizado o contrato de traba-

lho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 
convidada, em regime de acumulação a tempo parcial a 30 %, para 
exercer funções na Escola Superior de Educação deste Instituto 
Politécnico, com a remuneração mensal de € 327,37, correspon-
dente ao escalão 1, índice 100, pelo período de 16/09/2016 a 
22/08/2017.

26 de setembro de 2016. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
209898237 

 Despacho (extrato) n.º 12019/2016
Por despacho de 12 de setembro de 2016, do presidente do Instituto 

Politécnico de Setúbal:
Carolina Glória de Almeida Guerreiro da Silva — autorizado o 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
como professora adjunta convidada, em regime de tempo parcial a 
25 %, para exercer funções na Escola Superior de Educação deste 
Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de € 504,69, cor-
respondente ao escalão 1, índice 185, pelo período de 12/09/2016 
a 22/02/2017.

Fernando Rogério Arnedo Casaca — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidado, 
em regime de tempo parcial a 20 %, para exercer funções na Escola 
Superior de Educação deste Instituto Politécnico, com a remuneração 
mensal de € 218,24, correspondente ao escalão 1, índice 100, pelo 
período de 12/09/2016 a 22/08/2017.

Jorge César Vilela de Carvalho — autorizado o contrato de tra-
balho em funções públicas a termo resolutivo certo, como professor 
adjunto convidado, em regime de acumulação a tempo parcial a 
35 %, para exercer funções na Escola Superior de Educação deste 
Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de € 706,57, cor-
respondente ao escalão 1, índice 185, pelo período de 12/09/2016 
a 22/08/2017.

Nuno Alexandre Freitas de Oliveira — autorizado o contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
assistente convidado, em regime de tempo parcial a 20 %, para 
exercer funções na Escola Superior de Educação deste Instituto 
Politécnico, com a remuneração mensal de € 218,24, correspon-
dente ao escalão 1, índice 100, pelo período de 12/09/2016 a 
22/02/2017.

26 de setembro de 2016. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
209898359 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Despacho (extrato) n.º 12020/2016
Por despacho de 13 de setembro de 2016 do Vice -Presidente do 

Instituto Politécnico de Tomar:
Gonçalo Nuno Rodrigues Brás — contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, 
em regime de exclusividade do Instituto Politécnico de Tomar, com início 
a 14 de setembro de 2016 e término a 31 de agosto de 2017, auferindo 
a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 185, constante do 
estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politéc-
nico para esta categoria.  (Contratação isenta de fiscalização prévia por 
parte do Tribunal de Contas).

27 de setembro de 2016. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

209897638 

 Despacho (extrato) n.º 12021/2016
Por despacho de 13 de setembro de 2016 do Vice -Presidente do 

Instituto Politécnico de Tomar:
Cláudia Sofia Charneca Gouveia — contrato de trabalho em fun-

ções públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto 
Convidado, em regime de tempo parcial 60 % do Instituto Poli-
técnico de Tomar, com início a 14 de setembro de 2016 e término 
a 31 de agosto de 2017, auferindo a remuneração correspondente 
a 60 % do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remunera-
tório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta 
categoria. (Contratação isenta de fiscalização prévia por parte do 
Tribunal de Contas.)

27 de setembro de 2016. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

209897679 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 12281/2016
De acordo com o n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 145 -A/2011, de 

6 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum, a que se refere o Aviso n.º 2857/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 03 de março de 
2016, para recrutamento de 1 assistente técnico em regime de CTFP por 
tempo indeterminado para os Serviços Administrativos e de Recursos 
Humanos dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria, 
foi homologada em 26 de setembro de 2016 pelo Senhor Presidente do 
Instituto Politécnico de Leiria e encontra -se afixada nestes serviços 
e divulgada em www.ipleiria.pt em “Viver e Estudar, Ação Social, 
Concursos”.

28 de setembro de 2016. — O Administrador dos Serviços de Ação 
Social do Instituto Politécnico de Leiria, Miguel Júlio Teixeira Guer-
reiro Jerónimo.

209898983 

 Aviso (extrato) n.º 12282/2016
De acordo com o n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 145 -A/2011, de 

6 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum, a que se refere o Aviso n.º 2592/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 29 de fevereiro 
de 2016, para recrutamento de 1 assistente técnico em regime de 
CTFP por tempo indeterminado para a área de Aprovisionamento e 
Contabilidade dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico 
de Leiria, foi homologada em 27 de setembro de 2016 pelo Senhor 
Presidente do Instituto Politécnico de Leiria e encontra -se afixada 
nestes serviços e divulgada em www.ipleiria.pt em “Viver e Estudar, 
Ação Social, Concursos”.

28 de setembro de 2016. — O Administrador dos Serviços de Ação 
Social do Instituto Politécnico de Leiria, Miguel Júlio Teixeira Guer-
reiro Jerónimo.

209899088 

 Aviso (extrato) n.º 12283/2016
De acordo com o n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 145 -A/2011, 

de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação 
final do procedimento concursal comum, a que se refere o Aviso 
n.º 2860/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, 
de 03 de março de 2016, para recrutamento de 1 assistente técnico 
em regime de CTFP por tempo indeterminado para os Serviços 
de Secretariado da Administração e Expediente dos Serviços de 
Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria, foi homologada 
em 27 de setembro de 2016 pelo Senhor Presidente do Instituto 
Politécnico de Leiria e encontra -se afixada nestes serviços e 
divulgada em www.ipleiria.pt em “Viver e Estudar, Ação Social, 
Concursos”.

28 de setembro de 2016. — O Administrador dos Serviços de Ação 
Social do Instituto Politécnico de Leiria, Miguel Júlio Teixeira Guer-
reiro Jerónimo.

209899047 


