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Os artigos 10.º a 15.º, todos do Decreto -Lei n.º 206/2009, de 31 de 
agosto que aprovou o Regime Jurídico do Título de Especialista;

Os artigos 12.º a 17.º, do Regulamento de Atribuição do Título de 
Especialista no Instituto Politécnico de Beja;

A circunstância de, no âmbito do Ensino Superior Politécnico, ser 
conferido o título de especialista, o qual comprova a qualidade e a es-
pecial relevância do currículo profissional numa determinada área para 
o exercício de funções docentes no ensino superior politécnico;

A competência que me é legalmente atribuída para integrar e presidir 
ao Júri das provas para atribuição do título de especialista, nos termos do 
artigo 10.º, n.º 1 alínea a) do Regime Jurídico do Título de Especialista, 
e do artigo 12.º, n.º 1, alínea a) do Regulamento de Atribuição do Título 
de Especialista no Instituto Politécnico de Beja;

A faculdade de delegação prevista no artigo12, n.º 4, do Decreto -Lei 
n.º 206/2009, de 31 de agosto;

O disposto no artigo 44.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo,

Nomeio e delego a presidência do Júri da prova para atribuição do 
título de especialista do candidato Sérgio Carlos Brites Mascarenhas de 
Almeida, para a área científica de Gestão e Administração (área CNAEF 
345), de acordo com a seguinte composição:

Presidente: Professor Doutor João Filipe Fragoso dos Santos (Diretor 
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja)

Vogais:
Professor Doutor Bruno Valverde Cota (Professor Coordenador Con-

vidado do Instituto Superior de Gestão Bancária);
Professora Doutora Inês Margarida Cadima Lisboa (Professora Ad-

junta do Instituto Politécnico de Leiria);
Professor Doutor Carlos Manuel Lopes Borralho (Professor -Adjunto 

Convidado do Instituto Politécnico de Beja);
Licenciada Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachopo (Administra-

dora na Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva);
Licenciado João Carlos dos Santos de Magalhães (Administrador da 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beja e Mértola).

Notifiquem -se os membros do Júri e o candidato.
15 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 

Beja, João Paulo de Almeida Lança Trindade.
311135356 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Edital n.º 226/2018
Nuno André Oliveira Mangas Pereira, Presidente do Instituto Politéc-

nico de Leiria, torna público, no uso da competência que lhe é conferida 
pelo artigo 92.º, n.º 1, alínea o), do Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior (RJIES) e pelo artigo 44.º, n.º 1, alínea n) dos Estatutos 
do IPLeiria, o projeto de Alteração ao Regulamento de acesso e ingresso 
nos cursos técnicos superiores profissionais do Instituto Politécnico de 
Leiria, submetendo -o, nos termos do artigo 101.º do Código de Proce-
dimento Administrativo, do artigo 110.º, n.º 3 do RJIES e do n.º 3 do 
artigo 121.º dos Estatutos do IPLeiria, a consulta pública, para recolha 
de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente edital no Diário da República.

O projeto pode ser consultado nos Serviços Administrativos do Edifí-
cio Sede do IPLeiria, sitos em Rua General Norton de Matos, 2411 -901 
Leiria, e ainda no sítio na Internet do Instituto (www.ipleiria.pt), área 
de Discussão Pública.

Convidam -se todos os interessados a dirigir, por escrito, eventuais 
sugestões, dentro do período acima referido, as quais devem ser ende-
reçadas ao Presidente do IPLeiria, podendo ser entregues nos serviços 
administrativos acima identificados, ou remetidas por via postal, para 
Serviços Centrais do IPLeiria, Rua General Norton de Matos, apar-
tado 4133, 2410 -911 Leiria, ou através de correio eletrónico para o 
seguinte endereço: ipleiria@ipleiria.pt

Os contributos recebidos serão disponibilizados na área de discussão 
pública, salvo pedido expresso de reserva pelo signatário. Para constar 
se pública o presente edital, que vai ainda ser disponibilizado no sítio 
do Instituto na Internet.

14 de fevereiro de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Man-
gas Pereira.

311136028 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 2084/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.08.2017, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo, de Maria Antónia Prazeres Pereira, com a 
categoria de Professor Adjunto Convidado, para o Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Lisboa, auferindo o vencimento 
correspondente ao índice 185, escalão 1 da tabela do pessoal docente do 
ensino superior politécnico, pelo período de 01.09.2017 a 31.08.2018.

04.09.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Mar-
ques.

311148284 

 Despacho (extrato) n.º 2085/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.08.2017, foram autorizadas as prorrogações dos contratos de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, com a categoria de Equi-
parado Assistente do 2.º Triénio, para o Instituto Superior de Contabi-
lidade e Administração de Lisboa, em regime de Dedicação Exclusiva, 
auferindo o vencimento correspondente ao índice 140, escalão 2 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico, pelo período 
de 01.09.2017 a 31.08.2018, dos seguintes docentes:

Ana Isabel Lourenço Dias
Darina Ivantchova Todorova

4.09.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
311148146 

 Despacho (extrato) n.º 2086/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.08.2017, foram autorizadas as prorrogações dos contratos de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, com a categoria de Equi-
parado Assistente do 2.º Triénio, para o Instituto Superior de Contabi-
lidade e Administração de Lisboa, em regime de Dedicação Exclusiva, 
auferindo o vencimento correspondente ao índice 135, escalão 1 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico, pelo período 
de 01.09.2017 a 31.08.2018, dos seguintes docentes:

Anabela Miranda Batista Correia
Pedro Miguel Baptista Pinheiro
Rui Manuel Delgado Domingos
Vera Cristina Mendes da Fonseca Pinto Bendoyro
04.09.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.

311148576 

 Despacho (extrato) n.º 2087/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.08.2017, foi autorizada a prorrogação dos contratos de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, com a categoria de Equiparado 
Assistente do 1.º Triénio, para o Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa, em regime de Dedicação Exclusiva, auferindo 
o vencimento correspondente ao índice 100, escalão 1 da tabela do pes-
soal docente do ensino superior politécnico, pelo período de 01.09.2017 
a 31.08.2018, dos seguintes docentes:

Susana Cristina Jesus dos Santos Duarte
Alexandra Margarida Clemente Rodrigues Domingos
04.09.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.

311148592 

 Despacho (extrato) n.º 2088/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

13.09.2017, foi autorizada a pedido do próprio, a rescisão do contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com João 
Pedro Miranda e Silva Miguel, como Assistente Convidado do Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, com efeitos a 
partir de 15.09.2017.

18.09.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
311148519 

 Despacho (extrato) n.º 2089/2018

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 
22.09.2017, foram autorizados os contratos de trabalho em funções públicas 


