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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Declaração de retificação n.º 117/2015
Por se ter verificado um lapso na redação do Aviso n.º 1002/2015,
publicado no DR, 2.ª série n.º 19, de 28 de janeiro, torna-se público que
no ponto 16 do referido Aviso onde se lê:
“16 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos a que se refere as alíneas a),
b), c), d) e e) do ponto 15 do presente aviso, desde que declarem sob
compromisso de honra, no referido formulário, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um deles.”

2014, foi aprovado o fim do período experimental na categoria de
Professor-Adjunto — José António Ribeiro da Costa — nos termos
da lei, transitando assim o docente para o regime de Contrato de
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, auferindo
o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do
pessoal docente do ensino Superior Politécnico, com efeitos a 29 de
dezembro de 2014.
29 de dezembro de 2014. — O Presidente, Paulo Pereira (Prof. Coordenador).
208396983

Deve ler-se,
«16 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos a que se refere as alíneas a), b),
c), d) e e) do ponto 11.1 do presente aviso, desde que declarem sob
compromisso de honra, no referido formulário, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um deles.»
28 de janeiro de 2015. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.
208398343

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Declaração de retificação n.º 118/2015
Retificação do Despacho n.º 793/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 17, de 26 de janeiro de 2015
Por ter sido publicado com inexatidão, onde se lê:
“-Professor Gil Mendo Valente e Branco, Professor Coordenador
jubilado da Escola Superior de Música do Instituto Politécnico de
Lisboa.”
deverá ler-se:
“-Professor Gil Mendo Valente e Branco, Professor Coordenador
jubilado da Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de
Lisboa.”
27 de janeiro de 2015. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa, Professor Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.
208395298
Despacho (extrato) n.º 1462/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
12.12.2014, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com Arminda da Purificação Araújo
Marques Almeida Martins, com a categoria de Assistente Convidada em
regime de tempo parcial 25 % no período de 15.12.2014 a 31.08.2015,
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.
23.12.2014. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
208398002

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Aviso n.º 1614/2015
Torna-se público que por despacho de 23 de janeiro de 2015 do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, o Regulamento de Mobilidade
do IPP, se encontra disponível no site do IPP, www.ipportalegre.pt.
23 de janeiro de 2015. — O Administrador, José Manuel Gomes.
208398043

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Escola Superior de Educação
Despacho (extrato) n.º 1463/2015
Por deliberação do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto de 11 de junho de

Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo
Aviso n.º 1615/2015
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, informa-se que a lista unitária
de ordenação final do procedimento concursal comum com vista
ao preenchimento de um posto de trabalho em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
os Serviços de Informática, da carreira e categoria de informática
(não revista), categoria de Especialista de Informática Grau 1, do
mapa de pessoal da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto, aberto através do Aviso
n.º 12276/2014 publicado no Diário da República n.º 212, 2.ª série,
de 3 de novembro, retificado através da Declaração de Retificação
n.º 1173/2014 publicado no Diário da República n.º 222, 2.ª série,
de 17 de novembro, homologada por despacho de 29 de janeiro de
2015 do Presidente da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto, se encontra disponível na
página eletrónica da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo
do Instituto Politécnico do Porto, no endereço www.esmae-ipp.pt,
no separador infonet/informações legais e afixada em local próprio
nos Serviços de Pessoal da Escola Superior de Música, Artes e
Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto.
29 de janeiro de 2015. — O Presidente da ESMAE, António Augusto
Martins da Rocha Oliveira Aguiar.
208402035

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extrato) n.º 1464/2015
Por despacho de 15 de dezembro de 2014 do Presidente do Instituto
Politécnico de Tomar:
Sara Raquel Mendes Cura — contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, em regime
de acumulação e a tempo parcial (16 %) da Escola Superior de Tecnologia
de Tomar do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 03 de janeiro
de 2015 e término a 03 de fevereiro de 2015, auferindo a remuneração
correspondente a 16 % do escalão 1, índice 185, constante do estatuto
remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para
esta categoria. (Contratação isenta de fiscalização prévia por parte do
Tribunal de Contas.)
15 de dezembro de 2014. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel
Carvalho Pina de Almeida.
208397899
Despacho (extrato) n.º 1465/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, de
22 de dezembro de 2014, foi ao Mestre José Joaquim de Jesus Soudo,
autorizada a transição para o regime de trabalho em funções públicas
na modalidade de contrato por tempo indeterminado, na categoria de
Professor Adjunto, da carreira docente do Ensino Superior Politécnico,
com período experimental de cinco anos, no Instituto Politécnico de
Tomar, com efeitos a partir da data de 20 de dezembro de 2014, nos
termos do artigo 9.º-A da Lei n.º 7/2010 de 13/05, conjugado com o
artigo 6.º da Lei n.º 207/2009 de 31 de agosto.
22 de dezembro de 2014. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel
Carvalho Pina de Almeida.
208397988

