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 Aviso (extrato) n.º 11218/2018

Procedimento Concursal de Seleção Internacional 
de 15 Investigadores Doutorados

1 — Por despacho de 19 de julho de 2018 da Diretora da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e nos termos do disposto 
no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado 
pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna -se público que se encontra 
aberto, pelo prazo de dez dias úteis a contar da data de publicação do 
presente Aviso, um procedimento Concursal de Seleção Internacional 
para a contratação de 15 Investigadores Doutorados, corresponden-
tes às posições a que as bolsas com as seguintes referências deram 
origem: FCT SFRH/BPD/85086/2012; FCT SFRH/BPD/85425/2012; 
FCT SFRH/BPD/103707/2014; FCT SFRH/BPD/1143/2015; FCT 
SFRH/BPD/105196/2014; FCT SFRH/BPD/77469/2011; FCT 
SFRH/BPD/96059/2013; FCT SFRH/BPD/85089/2012; FCT SFRH/
BPD/94774/2013; FCT SFRH/BPD/95373/2013; FCT SFRH/BPD/
93297/2013; FCT SFRH/BPD/94566/2013; FCT SFRH/BPD/85446/2012; 
FCT SFRH/BPD/102536/2014; FCT SFRH/BPD/105061/2014

2 — O Aviso integral deste procedimento encontra -se disponível 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), no portal Eracareers, na página 
de Recrutamentos da Universidade (https://sigarra.up.pt/spup/pt/noti-
cias_geral.lista_noticias) e no sítio da FLUP.

19 de julho de 2018. — A Diretora da FLUP, Professora Doutora Cân-
dida Fernanda Antunes Ribeiro.

311552482 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Despacho (extrato) n.º 7839/2018
Por despacho de 05 de março de 2018 do Reitor da Universidade de 

Trás -os -Montes e Alto Douro:
Prof. Doutor Luís Miguel Viana Maltez da Costa — autorizada a 

celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado como Professor Auxiliar desta Universidade, sendo re-
munerado pelo escalão 1 — índice 195 da tabela remuneratória aplicável 
aos docentes universitários, com efeitos a 11 de janeiro de 2018, no 
seguimento da contratação anteriormente efetuada ao abrigo do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária.

23 de julho de 2018. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, 
Eliana da Costa Barros.

311531584 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho n.º 7840/2018

Delegação de competências
Atendendo ao previsto no Despacho n.º 5010/2014, de 5 de março, 

do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 8 de abril de 2014, conju-
gado com o disposto nos artigos 92.º, n.º 4 da Lei n.º 62/2007, de 10 
de setembro, e 44.º, n.º 8 dos Estatutos do IPLeiria, homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 35/2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 139, de 21 de julho de 2008, retificado pela Retificação 
n.º 1826/2008, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 
13 de agosto de 2008, e nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo;

1 — Delego no Senhor Vice -Presidente Doutor Rui Filipe Pinto Pe-
drosa, a assinatura do acordo de cooperação entre o Instituto Politécnico 
de Leiria e a Universidade Técnica da Moldávia (Technical University 
of Moldova).

2 — A presente delegação produz efeitos desde a data da sua assi-
natura.

9 de janeiro de 2018. — O Presidente do IPLeiria, Nuno André Oli-
veira Mangas Pereira.

311531446 

 Edital n.º 750/2018
Carlos Alexandre Bento Capela, 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 24 de julho de 2018, o projeto de alteração ao 
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 administra-
tivos 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.ipleiria.pt/estg/).

Convidam -se todos os interessados a dirigir, por escrito, eventuais 
sugestões, dentro do período acima referido, as quais devem ser endere-
çadas 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.

24 de julho de 2018. — O Diretor, Carlos Alexandre Bento Capela.
311537692 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 7841/2018
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

proferidos nas datas abaixo indicadas:
De 28 de fevereiro de 2018:
Ana Maria do Rosário Mendes Vieira — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 
convidada, em regime de acumulação a tempo parcial a 25 %, para exer-
cer funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto 
Politécnico, com a remuneração mensal de € 272,81, correspondente ao 
escalão 1, índice 100, pelo período de 05/03/2018 a 28/09/2018.

Sofia Lúcia Correia da Silva — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente con-
vidada, em regime de tempo parcial a 30 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de 327,37 €, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 05/03/2018 a 28/09/2018.

De 02 de março de 2018:
António José Brazão de Brito — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, como professor adjunto 
convidado, em regime de tempo parcial a 30 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 605,63, correspondente ao escalão 1, 
índice 185, pelo período de 05/03/2018 a 28/09/2018.

Sónia de Castro Girante — autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada, 
em regime de tempo parcial a 15 %, para exercer funções na Escola 
Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com 
a remuneração mensal de 163,68 €, correspondente ao escalão 1, ín-
dice 100, pelo período de 05/03/2018 a 28/09/2018.

De 12 de março de 2018:
Joaquim Guilherme Neto Filipe — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convi-
dado, em regime de tempo parcial a 30 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de 327,37 €, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 13/03/2018 a 28/09/2018.

De 20 de março de 2018:
Bruno Emanuel da Silva Ferreira — autorizado o contrato de tra-

balho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 


