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 Despacho n.º 10898/2017

Atribuição de título de especialista — Alteração composição de júri
Nos termos e para os efeitos 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, altero a composição do Júri das provas para atribuição 
do título de especialista da candidata Cátia Sofia Pereira Braga Pontes, 
conforme Despacho n.º 3597/2017, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 82 de 27 de abril, passando o referido júri a ter a seguinte 
composição:

Presidente: Professor Doutor João Paulo dos Santos Marques, Vice-
-presidente do Instituto Politécnico de Leiria;

Vogais:
Professora Doutora Cidália Daniela Dionísio Pereira, Escola Superior 

de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria;
Professor Doutor Ezequiel António Marques Pinto, Escola Superior 

de Saúde da Universidade do Algarve;
Professora Doutora Rute Teixeira Borrego, Escola Superior de Tec-

nologia da Saúde do Instituto Politécnico de Lisboa;
Professora Doutora Carla Adriana da Cunha Santos, Ordem dos Nu-

tricionistas;
Mestre Patrícia Almeida Nunes, Ordem dos Nutricionistas.

Notifiquem -se os membros do Júri e o candidato. Publique -se no 
Diário da República.

15 de novembro de 2017. — O Presidente, Nuno André Oliveira 
Mangas Pereira.

310941361 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 10899/2017
Por despachos do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, 

proferidos na data abaixo indicada:
De 29 -09 -2017
Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com a Mestre 
Helena Paula Felgueira Rebelo da Costa, como assistente convidada, 
para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego deste Instituto, 
em regime de tempo parcial 54,2 %, com a remuneração mensal ilíquida 
correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente 
em tempo integral, pelo período de 18 -09 -2017 a 20 -07 -2018.

Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração do contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com a Mestre 
Carla Mónica Carvalho Eiriz, como Assistente Convidada, para a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego deste Instituto, em regime 
de tempo parcial 33,3 %, com a remuneração mensal ilíquida correspon-
dente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente em tempo 
integral, pelo período de 18 -09 -2017 a 16 -02 -2018.

Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração do contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com a Mestre 
Joana Andreia dos Santos da Silva Brinca, como assistente convidada, 
para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego deste Instituto, 
em regime de tempo parcial 59,5 %, com a remuneração mensal ilíquida 
correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente 
em tempo integral, pelo período de 18 -09 -2017 a 16 -02 -2018.

Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração do contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o Licen-
ciado Pedro Filipe Antunes Lopes, como assistente convidado, para a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego deste Instituto, em 
regime de tempo parcial 41,7 %, com a remuneração mensal ilíquida 
correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente 
em tempo integral, pelo período de 02 -10 -2017 a 16 -02 -2018.

Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração do contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o Licenciado 
Luís Carlos Ribeiro Gonçalves Silva, como assistente convidado, para a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego deste Instituto, em 
regime de tempo parcial 59,5 %, com a remuneração mensal ilíquida 
correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente 
em tempo integral, pelo período de 18 -09 -2017 a 13 -07 -2018.

Foi autorizada, com efeitos retroativos, a celebração do contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o Licen-
ciado Pedro Miguel de Sousa Osório, como assistente convidado, para 
a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego deste Instituto, 
em regime de tempo parcial 58,3 %, com a remuneração mensal ilíquida 
correspondente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de Assistente 
em tempo integral, pelo período de 18 -09 -2017 a 13 -07 -2018.

09 de novembro de 2017. — O Administrador, Mário Luís Guerra 
de Sequeira e Cunha.

310943921 

 Despacho (extrato) n.º 10900/2017
Por despachos do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, 

proferidos na data abaixo indicada:
De 31 -08 -2017
Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, com o Mestre André Samuel Oli-
veira Gama Nunes Barbosa, como assistente convidado, para a Escola 
Superior de Educação de Viseu deste Instituto, em regime de tempo 
parcial 59,5 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, do vencimento de assistente em tempo integral, 
pelo período de 04 -09 -2017 a 31 -07 -2018.

Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo, com a Mestre Patrícia Filipa Saraiva de 
Sousa, como assistente convidada, para a Escola Superior de Educação 
de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial 59,5 %, com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do 
vencimento de assistente em tempo integral, pelo período de 04 -09 -2017 
a 31 -07 -2018.

Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo, com o Mestre Frederico Nuno Ferreira 
da Costa Tavares, como assistente convidado, para a Escola Superior de 
Educação de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial 59,5 %, 
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, ín-
dice 100, do vencimento de assistente em tempo integral, pelo período 
de 04 -09 -2017 a 31 -07 -2018.

Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, com a Mestre Ana Berta Correia dos 
Santos Alves, como assistente convidada, para a Escola Superior de 
Educação de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial 59,5 %, 
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, ín-
dice 100, do vencimento de assistente em tempo integral, pelo período 
de 04 -09 -2017 a 31 -07 -2018.

Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo, com a Mestre Maria Mendonça Veloso, 
como assistente convidada, para a Escola Superior de Educação de 
Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial 25 %, com a remu-
neração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do 
vencimento de assistente em tempo integral, pelo período de 04 -09 -2017 
a 31 -07 -2018.

Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo, com a Licenciada Sónia da Conceição 
Ferreira Barbosa, como assistente convidada, para a Escola Superior de 
Educação de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial 37,5 %, 
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, ín-
dice 100, do vencimento de assistente em tempo integral, pelo período 
de 04 -09 -2017 a 31 -07 -2018.

Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, com a Licenciada Ana Cristina Frias 
Augusto, como assistente convidada, para a Escola Superior de Educa-
ção de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial 59,5 %, com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, do 
vencimento de assistente em tempo integral, pelo período de 04 -09 -2017 
a 31 -07 -2018.

10 de novembro de 2017. — O Administrador, Mário Luís Guerra 
de Sequeira e Cunha.

310944001 

 Despacho (extrato) n.º 10901/2017
Por despachos do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, 

proferidos na data abaixo indicada:

De 31 -08 -2017

Foi autorizada, a celebração do contrato de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo, com a Doutora Filipa Rodrigues Ramos 
Pereira, como professora adjunta convidada, para a Escola Superior de 
Educação de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial 91,7 %, 


