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de 2015, nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária, aprovado pela Lei n.º 19/80, de 16 de julho, 
alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.

Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 
2 de março de 2015, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo certo, a tempo parcial, com a carga horária 
de 4 horas semanais, correspondente à remuneração base de 30 % do 
1.º escalão, índice 195, com a Doutora Sofia Isabel Gomes Santos, na 
categoria de professora auxiliar convidada, pelo período de cinco meses, 
com início a 16 de fevereiro de 2015 e término a 15 de julho de 2015, 
nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, aprovado pela Lei n.º 19/80, de 16 de julho, alterado e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.

Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 
10 de março de 2015, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo certo, a tempo parcial, com a carga horária 
de 2 horas semanais, correspondente à remuneração base de 20 % do 
1.º escalão, índice 195, com o Doutor André Claro Amaral Ventura, na 
categoria de professor auxiliar convidado, pelo período de cinco me-
ses, com início a 1 de março de 2015 e término a 31 de julho de 2015, 
nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, aprovado pela Lei n.º 19/80, de 16 de julho, alterado e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.

Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 
1 de abril de 2015, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo certo, a tempo parcial, com a carga horária 
de 2 horas semanais, correspondente à remuneração base de 20 % do 
1.º escalão, índice 195, com o Doutor Pedro Rebelo Botelho Alfaro Velez, 
na categoria de professor auxiliar convidado, pelo período de cinco me-
ses, com início a 20 de fevereiro de 2015 e término a 19 de julho de 2015, 
nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, aprovado pela Lei n.º 19/80, de 16 de julho, alterado e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.

21 de junho de 2016. — A Administradora, Teresa Margarida Pires.
209761298 

 Instituto de Higiene e Medicina Tropical

Despacho (extrato) n.º 9892/2016
Por despacho autorizador de 05 de fevereiro de 2016 do Diretor do 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lis-
boa, Professor Doutor Paulo Ferrinho, no uso da sua competência:

1 — Foi publicitado no Diário de Notícias e na BEP em fevereiro de 
2016, a abertura de procedimento concursal para provimento de cargo 
dirigente intermédia de 3.º grau — Coordenador Principal do Gabinete 
de Informática.

2 — Nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de 
janeiro, alterada e republicada através da Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro “os titulares dos cargos de direção intermédia são providos por 
despacho do dirigente máximo do serviço, em comissão de serviço, pelo 
período de 3 anos, renovável por iguais períodos de tempo”.

3 — Analisadas as candidaturas apresentadas, o júri na ata final que 
integra o respetivo procedimento concursal, propôs, fundamentadamente, 
a nomeação do licenciado António Pedro Roseiro Rolo Gonçalves de 
Sá, por reunir as condições exigidas para o desempenho do cargo a 
prover, porquanto, inequivocamente, demonstrou possuir o perfil e as 
competências mais adequados às funções a assumir para prosseguir as 
atribuições e os objetivos do Gabinete de Informática.

4 — Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 9 do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro e da alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º dos 
Estatutos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 
Nova de Lisboa, por despacho do Sr. Diretor, Professor Doutor Paulo Fer-
rinho de 19 de julho de 2016, é autorizada a nomeação em comissão de 
serviço, do Licenciado António Pedro Roseiro Rolo Gonçalves de Sá para 
o cargo de Coordenador Principal do Gabinete de Informática do Insti-
tuto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa.

5 — A presente nomeação produz efeitos à data desta publicação no 
Diário da República e pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos de tempo.

Nota Curricular
I — Dados Pessoais
Nome — António Pedro Roseiro Rolo Gonçalves de Sá
Data de nascimento — 27 de fevereiro de 1981

II — Habilitações literárias
Licenciatura em Gestão de Informação no Instituto Superior de Es-

tatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa, 
concluída em 2007.

Pós -Graduação em Marketing Intelligence no Instituto Superior de 
Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa 
em 2009.

Realizou diversas ações de formação na área de Captação de Imagem, 
Moodle, Administração de Sistemas, entre outras na área da Informática, 
no âmbito do Ensino Superior.

III — Atividade profissional
Iniciou a sua atividade profissional em 10 de junho de 2001, exer-

cendo funções como Auxiliar no Departamento de Contabilidade na 
Sociedade Mediadora de Capitais, Siemca, SA, onde esteve até 30 de 
novembro de 2005.

De 01 de setembro de 2007 a 31 de agosto de 2008 desempenhou 
funções como Professor do 9.º ano da disciplina de Tecnologias de 
Informação e Comunicação na Escola EB 2,3 Santo António;

De 15 de fevereiro de 2008 a 21 de setembro de 2011, exerceu fun-
ções de Administrador de Sistemas no Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical da Universidade Nova de Lisboa em regime de prestação de 
serviços;

De 22 de setembro de 2011 a 31 de outubro de 2015, desempenhou 
funções no Gabinete de Informática do Instituto de Higiene e Medi-
cina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, na carreira de técnico 
superior;

Em 01 de novembro de 2015, foi nomeado, em regime de substituição, 
no cargo de direção intermédia de 3.º grau — Coordenador Principal no 
Gabinete de Informática do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 
Universidade Nova de Lisboa.

25 de julho de 2016. — O Diretor, Professor Doutor Paulo de Lyz 
Girou Martins Ferrinho.

209761168 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Deliberação n.º 1234/2016

Delegação de competências

Considerando:

a) A ausência do Presidente, Professor Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira, no período de 25 de julho a 12 de agosto de 2016, por motivo 
de férias;

b) A ausência da Vice -Presidente, Professora Rita Alexandra Cainço 
Dias Cadima, no período de 4 a 19 de agosto de 2016, por motivo de 
férias;

c) A ausência do Vice -Presidente, Professor João Paulo dos Santos 
Marques, no período de 16 a 30 de agosto de 2016, por motivo de 
férias;

d) A ausência do Administrador dos Serviços de Ação Social (SAS), 
Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo, no período de 16 a 31 de 
agosto de 2016, por motivo de férias;

e) A ausência da Administradora, Eugénia Maria Lucas Ribeiro, por 
período prolongado;

f) A necessidade de assegurar a gestão corrente do Instituto Politécnico 
de Leiria durante esse período;

g) O disposto no artigo 51.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de 
Leiria, homologados pelo Despacho Normativo n.º 35/2008, inserido 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 21 de julho de 2008, 
retificado pela Retificação n.º 1826/2008, inserida no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 156, de 13 de agosto de 2008, e no artigo 25.º da Lei 
n.º 54/90, de 5 de setembro;

h) A previsão do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
i) A previsão do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP);
j) O disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de 

julho;
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k) As normas constantes dos artigos 35.º a 41.º do Código do Proce-
dimento Administrativo:

O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, reunido em 
21 de julho de 2016, deliberou delegar no Vice -Presidente, Professor João 
Paulo dos Santos Marques, no período de 1 a 12 de agosto de 2016 e no 
Presidente, Professor Nuno André Oliveira Mangas Pereira, no período 
de 16 a 31 de agosto de 2016, a competência para autorizar despesas e 
pagamentos até ao limite legalmente atribuído ao Conselho de Gestão.

A presente deliberação produz efeitos desde a data da sua assinatura.

21 de julho de 2016. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos Marques. —
A Vice -Presidente, Rita Alexandra Cainço Dias Cadima.

209760228 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão

Despacho (extrato) n.º 9893/2016
Por despacho do Presidente da Escola Superior de Estudos Industriais 

e de Gestão de 14 -07 -2016, foi autorizada a prorrogação da licença sem 
remuneração, pelo período de 5 meses, ao docente Manuel Salvador 
Gomes de Araújo, Professor Adjunto, com efeitos a partir de 15 -09 -2016, 
nos termos do n.º 1 do artigo 280.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

14 de julho de 2016. — O Presidente, Fernando Flávio Ribeiro Oli-
veira Ferreira.

209761338 

PARTE G

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1235/2016
Por deliberação de 14 de julho de 2016, do Conselho de Administra-

ção da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., foi atribuído 
o abono de suplemento remuneratório a pessoal da carreira especial 
de enfermagem pelo exercício do cargo de chefia, conforme o n.º 1 
do artigo 4º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, aos 
seguintes enfermeiros:

Maria Glória Rodrigues Gonçalves Barros
Josefa da Conceição Vaz de Araújo Ferreira
Maria da Encarnação Rodrigues
Maria da Ascenção Calheiros Lima
Elvira da Conceição Oliveira Cadete

25 de julho de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

209760788 

 Despacho (extrato) n.º 9894/2016
Por despacho de 15 de julho de 2016, do Presidente do Conselho de 

Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., foi 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1236/2016
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 16 de junho de 2016:
Alexandra Sofia Roxo Ferreira, Técnica de Análises Clínicas e Saúde 

Pública, nomeada como Coordenadora dos Técnicos de Análises Clí-
nicas e Saúde Publica, da ULSBA, E. P. E., com efeitos a partir de 19 
de Dezembro de 2013. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas.)

25 de julho de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Margarida Rebelo da Silveira.

209759946 

concedida a redução de horário semanal para 40 horas da Dr.ª Maria 
Antónia Guerra Bonito, Assistente Graduado Sénior, especialidade de 
Medicina Geral e Familiar, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 
do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 dezembro.

25 de julho de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

209760203 

PARTE H

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 9601/2016
Para os devidos efeitos e ao abrigo do artigo 24.ª da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, se anuncia que por despacho da Sr.ª Presidente, Dr.ª Carla 
Tavares, foi renovada pelo período de 3 anos, a comissão de serviço do 
Técnico Superior Arlindo Osvaldo Cerejo Pinto, no cargo de Diretor 
do Departamento de Administração Geral, pelo período de 3 anos, com 
efeitos a 1 de agosto de 2016.

Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 
pelo Despacho n.º 34/P/2013 de 01.11.2013

1 de julho de 2016. — A Vereadora da Área dos Recursos Humanos, 
Rita Madeira.

309720392 

 Aviso n.º 9602/2016

Procedimento concursal comum para contratação em funções públi-
cas por tempo indeterminado, com vista à ocupação de 1 posto 
de trabalho do mapa de pessoal, na carreira de Técnico Supe-
rior (na área de Habitação, Requalificação Urbana e Gestão do 
Edificado).
Para os devidos efeitos, torna -se público que, nos termos da legislação 

em vigor e após aprovação em reunião de Câmara Municipal datada de 
1.06.2016, autorizei por meu despacho, datado de 6.06.2016, a abertura 
do presente procedimento concursal, para contratação em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, com vista à ocupação de um (1) posto 
de trabalho do mapa de pessoal, na carreira Técnico Superior (na área 
de atuação Habitação, Requalificação Urbana e Gestão do Edificado).


