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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Aviso n.º 5236/2014

Bibliografia correspondente ao concurso interno de ingresso para
preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de especialista de informática, grau 1, nível 2, da carreira de especialista
de informática, para exercer funções na Direção de Serviços
Informáticos, do Instituto Politécnico de Leiria.
Nos termos do n.º 7 do artigo 9.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal, na
redação dada pela Portaria n.º 145/2011, de 6 de maio, tornam-se públicas
a bibliografia e webgrafia necessárias à preparação dos temas da prova
de conhecimentos indicados na publicitação do procedimento publicitado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 de março de 2014, com
o aviso n.º 4072/2014, de 18 de março, bem como na bolsa de emprego
público, com o código de oferta OE201403/0191, no jornal Público,
bem como no site do Instituto Politécnico de Leiria.
Para a preparação dos temas objeto de avaliação na prova de conhecimentos aconselha-se a seguinte bibliografia:
The Art of Unit Testing: with Examples in.NET — ISBN-10: 1933988274
SOA Design Patterns (Prentice Hall Service-Oriented Computing
Series from Thomas Erl) — ISBN-10: 0136135161
SOA with REST: Principles, Patterns & Constraints for Building
Enterprise Solutions with REST (Prentice Hall Service-Oriented Computing Series from Thomas) — ISBN-10: 0137012519
Para a preparação dos temas objeto de avaliação na prova de conhecimentos aconselha-se a seguinte webgrafia:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/
dd776256(v=office.12).aspx
http://www.asp.net/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd831853(v=vs.100).aspx
http://www.w3.org/TR/soap/
https://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-restful/
http://www.w3.org/TR/html5/
http://www.w3.org/Style/CSS/Overview.en.html
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
https://www.scrum.org
http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/ff637362.aspx
http://git-scm.com/
http://www.redmine.org/
http://laravel.com/docs
http://phpunit.de/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html
10 de abril de 2014. — O Presidente do Júri, Ricardo Manuel Marques Grilo.
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Aviso n.º 5237/2014
Bibliografia correspondente ao concurso interno de ingresso para
preenchimento de um posto de trabalho na categoria de técnico
de informática, grau 1, nível 1, da carreira de técnico de informática de informática, para exercer funções na Direção de Serviços
Informáticos, do Instituto Politécnico de Leiria.
Nos termos do n.º 7 do artigo 9.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal,
na redação dada pela Portaria n.º 145/2011, de 6 de maio, tornam-se
públicas a bibliografia e webgrafia necessárias à preparação dos temas
da prova de conhecimentos indicados na publicitação do procedimento
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, 26 de março de
2014, com o aviso n.º 4152/2014, de 18 de março, bem como na Bolsa
de Emprego Público, com o código de oferta n.º OE201403/0191,
no jornal “Público”, bem como no site do Instituto Politécnico de
Leiria.
Para a preparação dos temas objeto de avaliação na prova de conhecimentos aconselha-se a seguinte bibliografia:
Arquitetura de computadores, José Delgado, Carlos Ribeiro, 4.ª edição, revista e atualizada, Lisboa FCA
Deploying Windows 7 — Essential Guidance from the Windows7
Resource Kit and TechNet Magazine — Mitch Tulloch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt, Ed Wilson, and the Windows 7 Team at
Microsoft

Para a preparação dos temas objeto de avaliação na prova de conhecimentos aconselha-se a seguinte webgrafia:
http://office.microsoft.com/pt-pt/support/?CTT=97
http://support.microsoft.com/find-solutions/
10 de abril de 2014. — O Presidente do Júri, Ricardo Manuel Marques Grilo.
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 5497/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
13.03.2014, foram autorizados os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Professores Adjuntos
Convidados para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 185 da
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico dos seguintes
docentes:
Ana Isabel Fernandes Gomes, em regime de tempo parcial 40 %, no
período de 15.03.2014 a 14.04.2014.
Ana Sofia da Conceição Carreira Germano, em regime de tempo
parcial 20 %, no período de 15.03.2014 a 14.08.2014.
Sérgio Rafael Reis Figueiredo, em regime de tempo parcial 60 %, no
período de 15.03.2014 a 31.08.2014.
Ana Margarida Prata Jerónimo, em regime de tempo parcial 20 %,
no período de 15.03.2014 a 14.08.2014.
8.04.2014. — O Administrador, Licenciado António José Carvalho
Marques.
207758865
Despacho (extrato) n.º 5498/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
27.02.2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com Jorge Celso Dias Correia da Fonseca com
a categoria de Professor Coordenador Convidado em regime de tempo
parcial 20 % no período de 01.03.2014 a 31.07.2014, para a Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento
correspondente ao escalão 1 índice 220 da tabela do pessoal docente
do ensino superior politécnico.
8.04.2014. — O Administrador, Licenciado António José Carvalho
Marques.
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Despacho (extrato) n.º 5499/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
17.02.2014, foram autorizados os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Convidados
para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o
vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal
docente do ensino superior politécnico dos seguintes docentes:
Alexandre Salvador de Castro Vieira Pereira, em regime de tempo
parcial 35 %, no período de 01.03.2014 a 31.07.2014.
Filipe José Gonçalves Soares, em regime de tempo parcial 15 %, no
período de 01.03.2014 a 31.07.2014.
Cláudia Marina Domingos Fernandes Bacalhau, em regime de tempo
parcial 35 %, no período de 01.03.2014 a 31.07.2014.
Ana Teresa Jacinto de Oliveira Cruz, em regime de tempo parcial
20 %, no período de 01.03.2014 a 31.07.2014.
08.04.2014. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
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Despacho (extrato) n.º 5500/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
13.03.2014, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Convidada
com Alexandra Maria Pinto Machado em regime de tempo parcial
50 % no período de 15.03.2014 a 31.08.2014, para a Escola Superior
de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspon-

