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Classificação Final

CF = 6A + 2B + C + 10
10

II — Critérios gerais de desempate
1 — Categoria profissional mais elevada.
2 — Maior antiguidade na categoria (anos/meses/dias).
3 — Melhor classificação no curso de Licenciatura em Enfermagem 

ou equivalente legal.
4 — Maior antiguidade na obtenção do grau de Licenciado.

209760309 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho n.º 9932/2016

Atribuição de Título de Especialista

Nomeação de Júri
Nos termos dos artigos 10.º a 12.º do Decreto-Lei n.º 206/2009, de 

31 de agosto, que aprovou o regime jurídico do título de especialista, e 
dos artigos 11.º a 13.º do Despacho n.º 8590/2010, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 98, de 20 de maio, que aprovou as normas 
orientadoras para atribuição do título de especialista do Instituto Politéc-
nico de Leiria, e dos artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, nomeio o Júri das provas para atribuição do título de 
especialista do candidato Vítor Manuel Ferreira Lopes e delego a pre-
sidência do júri, de acordo com a seguinte composição:

Presidente: Professor Doutor Carlos Fernando Couceiro de Sousa 
Neves, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Poli-
técnico de Leiria

Vogais:
Professor Doutor João Alfredo Ferreira dos Santos, Instituto Superior 

de Engenharia do Instituto Politécnico de Lisboa
Professor Doutor Pedro Manuel Garcia Vieira Neto, Escola Superior 

de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal
Professor Doutor João Paulo Veludo Vieira Pereira, Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria
Engenheiro José Alfeu Almeida Sá Marques, em representação da 

Ordem dos Engenheiros
Engenheira Alexandra Paula de Lima Pereira Vaz, em representação 

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

18 de julho de 2016. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira.

209761395 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho n.º 9933/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

22.07.2016, e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 99.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, com anuência do Gabinete de Planeamento, 
Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura, Florestas 
e Desenvolvimento Rural, foi autorizada a consolidação da mobilidade 
interna na carreira/categoria, entre órgãos, do Técnico Superior Jorge 
Manuel Moreira Xisto, passando a ocupar o mapa de pessoal do Instituto 
Politécnico de Lisboa, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 15.05.2016.

25.07.2016. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
209761549 

 Despacho (extrato) n.º 9934/2016
De acordo com o disposto nos artigos 46.º e49.º da LTFP, e con-

forme previsto no n.º 1 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho 
n.º 1/2009, conjugado com os artigos 9.º e 10.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, e no seguimento da homologação de 01.07.2016, torna -se 
público que o colaborador, António Carlos Palito Isidro da carreira/
categoria de Assistente Técnico, concluiu com sucesso o período expe-

rimental, com a avaliação de 15,6 valores, na sequência da celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com este Instituto.

25.07.2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Mar-
ques.

209762764 

 Despacho (extrato) n.º 9935/2016
De acordo com o disposto nos artigos 46.º e49.º da LTFP, e con-

forme previsto no n.º 1 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho 
n.º 1/2009, conjugado com os artigos 9.º e 10.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, e no seguimento da homologação de 01.07.2016, torna -se 
público que a colaboradora, Luísa Maria da Costa Oliveira da carreira/
categoria de Assistente Técnica, concluiu com sucesso o período ex-
perimental, com a avaliação de 17 valores, na sequência da celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com este Instituto.

25.07.2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho 
Marques.

209763217 

 Despacho n.º 9936/2016
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com 

a nova redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e na 
sequência do procedimento concursal aberto nos termos legalmente 
estabelecidos, foi nomeada, por despacho do Presidente do Instituto 
Politécnico de Lisboa de 22.07.2016, Cláudia Sofia Barata Valente, 
Diretora do Gabinete de Auditoria e Controlo Interno dos Serviços da 
Presidência (cargo de direção de nível intermédio, grau 1), em regime 
de comissão de serviço, pelo período de três anos, cuja nota curricular 
se anexa.

A presente nomeação acolhe a proposta do júri na ata n.º 3, que conclui 
que a candidata detém um relevante currículo. Destaca -se que a candi-
data possui uma adequada formação avançada na área da gestão, bem 
como um número elevado de horas de formação profissional na área, 
e apresenta uma experiência profissional relevante, nomeadamente em 
cargos de gestão intermédia. Quanto à entrevista, a candidata revelou 
excelente motivação e disponibilidade pessoal para assumir o cargo a 
que se propõe; uma perceção da realidade bastante consistente e um bom 
sentido crítico face à organização; demonstrou grande capacidade de 
comunicação e expressão rigorosa, clara, concisa e incisiva.

Detendo, assim, competência e perfil para o cargo, para o qual se 
abriu o presente procedimento concursal para a Direção do Gabinete de 
auditoria e Controlo Interno dos Serviços da Presidência do IPL.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 01 de agosto de 2016, 
conforme o n.º 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com 
a nova redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Nota curricular
Nome: Cláudia Sofia Barata Valente
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 06 de abril de 1975
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Ciências da Educação, Variante Administração Edu-

cacional, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universi-
dade de Lisboa (ano 1998, média final de 14 valores).

Habilitações Profissionais:
SINASE: curso de Formação Profissional “Regime de Emprego na 

Administração Pública — Dirigentes e Chefias”;
INA: Cursos “Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públi-

cas”;
“Recrutamento e Seleção a Aplicar nas Novas Carreiras”;
“CAF — A Auto Avaliação como Estratégia de Melhoria Continua 

do Desempenho Organizacional”;
“FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública”;
Seminário “A Articulação entre o BSC e o Novo SIADAP”;
MKF: curso de Formação Profissional “Gestão de Projetos”;
INA: “O Sistema de Controlo Interno na Administração Pública”;
INA: “Novo Código do Procedimento Administrativo”.

Experiência Profissional:
— Setembro 2000/fevereiro 2007 — Técnico Superior, Câmara Mu-

nicipal de Almada, coordenou a área dos Apoios Sócio Educativos, 
colaborou nos grupos intermunicipais da Área Metropolitana de Lisboa 


