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Princípios, processos e práticas de desenho vetorial por exploração
de ferramentas operacionais;
Processos e práticas de ilustração digital.
c) Composição Gráfica e Multimédia
Planeamento, metodologias e gestão de projetos de comunicação
gráfica e editorial (impresso e digital);
Princípios, processos e práticas de desenvolvimento de identidade
corporativa;
Princípios, processos e práticas de desenvolvimento de produtos de
comunicação gráfica diversos: cartaz e flyer, entre outros;
Princípios, processos e práticas de desenvolvimento de produtos
editoriais (paginação e edição): brochuras, revistas e obra de livro;
Princípios, processos e práticas de estruturação e hierarquização
de conteúdos para suportes multimédia online e offline.
d) Produção Gráfica
Princípios e práticas de preparação da arte -final;
Planificação e gestão de processos de produção gráfica: suportes
e meios;
Identificação e seleção adequada do processo de impressão;
Identificação e definição adequada dos tipos de encadernação e
acabamentos.
e) Produção Multimédia
Planeamento, metodologias e gestão de projetos multimédia;
Princípios e práticas de desenvolvimento de grafismo para suportes
multimédia online e offline;
Princípios e práticas de utilização de software de autoria, fundamental na criação de projetos interativos de comunicação e educação
multimédia;
Princípios e práticas de programação: HTML, CSS, PHP e
ActionScript;
Princípios e práticas de acessibilidade e usabilidade na Web.»
Deve ler-se:
«Parte II — Enquadramento específico
a) Código de Ética do Profissional de Informação em Portugal;
b) Bibliotecas do Ensino Superior;
c) Acesso Livre ao Conhecimento;
d) Literacia da Informação;
e) Marketing e comunicação;
f) Serviços de referência.»
3 de julho de 2017. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.
310618009
Despacho n.º 6568/2017
Atribuição de título de especialista nomeação de júri
Nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 48.º do Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro),
dos artigos 10.º a 12.º do Regime Jurídico do Título de Especialista
(Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto), e dos artigos 11.º a 13.º
das normas orientadoras para atribuição do título de especialista do
Instituto Politécnico de Leiria (Despacho n.º 8590/2010, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 20 de maio), bem como dos
artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
nomeio o Júri da prova para atribuição do título de especialista da candidata Sílvia Machado Abreu e delego a presidência do júri, de acordo
com a seguinte composição:
Presidente: Professor Doutor Pedro Miguel Gonçalves Martinho,
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Leiria.
Vogais:
Professora Doutora Alcina Teresa Gaspar Ferreira, da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.
Professora Doutora Susana de Campos Brito Galvão, da Escola
Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal.
Professora Doutora Ana Teresa Martins Machado, da Escola Superior
de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa.
Doutora Ana Maria Vitorino Ferreira Comporta, profissional de público e reconhecido mérito na área da prova.

Doutora Ana Paula de Azevedo Arriscado Ribeiro, profissional de
público e reconhecido mérito na área da prova.
Notifiquem-se os membros do Júri e o candidato.
Publique-se no Diário da República.
26 de junho de 2017. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas
Pereira.
310617604
Despacho n.º 6569/2017
Atribuição de título de especialista nomeação de júri
Nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 48.º do Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro),
dos artigos 10.º a 12.º do Regime Jurídico do Título de Especialista
(Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto), e dos artigos 11.º a 13.º das
normas orientadoras para atribuição do título de especialista do Instituto
Politécnico de Leiria (Despacho n.º 8590/2010, publicado na 2.ª série do
Diário da República, n.º 98, de 20 de maio), bem como dos artigos 44.º
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, nomeio o Júri
da prova para atribuição do título de especialista do candidato Paulo
Alexandre Figueiredo dos Santos e delego a presidência do júri, de
acordo com a seguinte composição:
Presidente: Professora Doutora Maria Clarisse Carvalho Martins
Louro, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria;
Vogais:
Professor Doutor Pedro Miguel Lopes de Sousa, Escola Superior de
Saúde do Instituto Politécnico de Leiria;
Professora Doutora Maria Isabel Domingues Fernandes, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra;
Professora Doutora Maria Madalena Jesus Cunha Nunes, Escola
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu;
Professora Doutora Alcinda Maria Sarmento do Sacramento Costa
dos Reis, em representação da Ordem dos Enfermeiros;
Professora Doutora Maria do Rosário Silvestre Machado, em representação da Ordem dos Enfermeiros.
Notifiquem-se os membros do Júri e o candidato.
Publique-se no Diário da República.
28 de junho de 2017. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas
Pereira.
310617629
Despacho n.º 6570/2017
Por meu despacho de 27 de junho de 2017, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do
artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aditado
pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o
Orçamento do Estado para o ano de 2017, foi autorizada a consolidação
definitiva das mobilidades intercarreiras e intercategorias, dos seguintes
trabalhadores:
Lina Manuela Lopes Henriques Rosálio, consolidação da mobilidade
intercarreiras na carreira e categoria de Técnico Superior, posição 2.ª,
nível 17 (nos termos do n.º 4 do artigo 153.º LTFP);
Ana Cecília de Oliveira Gândara Boa Ventura, consolidação da mobilidade intercarreiras, na carreira e categoria de Técnico Superior,
posição 2.ª, nível 17 (nos termos do n.º 4 do artigo 153.º LTFP);
Nilde Soares Fernandes Costa, consolidação da mobilidade intercarreiras, na carreira e categoria de Técnico Superior, posição 2.ª, nível 17
(nos termos do n.º 4 do artigo 153.º LTFP).
6 de julho de 2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de Leiria,
Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
310619143

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 6571/2017
Por despacho de 31.05.2017 do Presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa foi homologada a lista de classificação final do procedimento

