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ao 1.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada 
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde 
a remuneração de € 530,00.

6 de outubro de 2016. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos 
Marques.

210139494 

 Aviso n.º 531/2017
Por meu despacho de 23/11/2016, foi autorizada a contratação de João 

Pedro Santos Massano de Matos em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, com início a 05/12/2016, em 
período experimental pelo prazo de 120 dias, na sequência de procedimento 
concursal, para desempenhar funções no Instituto Politécnico de Leiria, 
com a categoria de Assistente Técnico, com o posicionamento remunerató-
rio correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao 5.º nível remuneratório 
da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro, a que corresponde a remuneração de € 683,13.

5 de dezembro de 2016. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos 
Marques.

210139794 

 Aviso n.º 532/2017
Por meu despacho de 23/11/2016, foi autorizada a contratação de Ale-

xandra Louísa Chirez Varino em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, com início a 05/12/2016, em período 
experimental pelo prazo de 120 dias, na sequência de procedimento con-
cursal, para desempenhar funções no Instituto Politécnico de Leiria, com 
a categoria de Assistente Técnico, com o posicionamento remuneratório 
correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao 5.º nível remuneratório 
da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, 
de 31 de dezembro, a que corresponde a remuneração de € 683,13.

5 de dezembro de 2016. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos 
Marques.

210139753 

 Aviso n.º 533/2017
Por meu despacho de 30/11/2016, foi autorizada a contratação de 

Liliana Cristina Gaspar Vidal em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, com início a 5/12/2016, 
em período experimental pelo prazo de 90 dias, na sequência de proce-
dimento concursal, para desempenhar funções no Instituto Politécnico 
de Leiria, com a categoria de Assistente Operacional, com o posicio-
namento remuneratório correspondente à 1.ª posição remuneratória e 
ao 1.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada 
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde 
a remuneração de € 530,00.

5 de dezembro de 2016. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos 
Marques.

210139623 

 Aviso n.º 534/2017
Por meu despacho de 30/11/2016, foi autorizada a contratação de Célia 

Maria Duarte em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, com início a 12/12/2016, em período experimental 
pelo prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal, para 
desempenhar funções no Instituto Politécnico de Leiria, com a categoria 
de Assistente Operacional, com o posicionamento remuneratório cor-
respondente à 1.ª posição remuneratória e ao 1.º nível remuneratório da 
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, 
de 31 de dezembro, a que corresponde a remuneração de € 530,00.

12 de dezembro de 2016. — O Vice-Presidente, João Paulo dos San-
tos Marques.

210139559 

 Deliberação n.º 40/2017

Delegação de Competências
Considerando:
a) A necessidade de assegurar a gestão corrente do Instituto Politécnico 

de Leiria no final do presente ano, nomeadamente as autorizações de 
pagamento devidas no âmbito do encerramento da gerência de 2016; 
assim como,

b) A necessidade de providenciar, no primeiro dia útil do ano de 2017, 
as autorizações devidas aos processos de aquisição de bens e serviços 
cujas despesas transitam para a gerência seguinte;

c) 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;

d) A previsão do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
e) A previsão do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos (CCP);
f) O disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de julho;
g) As normas constantes dos artigos 44.º a 50.º do Novo Código do 

Procedimento Administrativo;

O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, reunido em 
15 de dezembro de 2016, deliberou delegar no Presidente, Professor 
Nuno André Oliveira Mangas Pereira, no período de 19 de dezembro 
de 2016 a 2 de janeiro de 2017, 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.
15 de dezembro de 2016. — O Vice -Presidente, João Paulo dos 

Santos Marques. — A Vice -Presidente, Rita Alexandra Cainço Dias 
Cadima. — A Administradora, Eugénia Maria Lucas Ribeiro. — 
O Administrador dos SAS, Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo.

210137606 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Aviso (extrato) n.º 535/2017
No cumprimento do disposto na a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e no seguimento da homologação de 
14.07.2016, torna -se público que o assistente técnico Francisco José 
Clara Martins, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação de 17,33 valores, na sequência da celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com este 
Instituto.

14.10.2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho 
Marques.

210130478 

 Aviso (extrato) n.º 536/2017
No cumprimento do disposto na a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e no seguimento da homologação de 
14.07.2016, torna -se público que o assistente técnico Teresa Paula 
Loureiro Bernardes, concluiu com sucesso o período experimental, 
com a avaliação de 18,73 valores, na sequência da celebração de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
este Instituto.

14.10.2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho 
Marques.

210130559 

 Aviso (extrato) n.º 537/2017
No cumprimento do disposto na a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e no seguimento da homologação de 
14.07.2016, torna -se público que o assistente técnico Nuno Pedro da 
Fonseca Silva, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação de 17,33 valores, na sequência da celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com este 
Instituto.

14.10.2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho 
Marques.

210130526 

 Aviso n.º 538/2017

Procedimento Concursal Comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em 
vista o preenchimento de um posto de trabalho, da carreira e ca-
tegoria de Técnico Superior, para a área de Produção de Recursos 
Educativos, do Instituto Politécnico de Lisboa.
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral de Tra-

balho em Funções Publicas (LTFP), aprovada pelo artigo 2.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se público que, por despacho de 


