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Foi ao Mestre Pedro Rui Mazeda Gil, Assistente desta Faculdade, 
concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro, no país, pelo perí-
odo de um ano a partir de 19 de Setembro de 2009 a 18 de Setembro 
de 2010.

30 de Junho de 2009. — A Técnica Superior, Lídia Soares.
201977643 

 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Faculdade de Motricidade Humana

Despacho (extracto) n.º 15388/2009
Por despacho do Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de 

Motricidade Humana, de 9 de Setembro de 2008, proferido por dele-
gação de competências, do Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, 
publicado no D. R. 2.ª série n.º 101, de 25 de Maio de 2007.

Doutor Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha, autorizada a 
renovação do contrato administrativo de provimento, por mais um ano, 
como Professor Catedrático Convidado a 50 %, com efeitos a partir de 
7 de Outubro de 2008. (Não carece de anotação no T.C.)

26 de Junho de 2009. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
201981352 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Reitoria

Despacho (extracto) n.º 15389/2009
Por despacho de 22 de Junho de 2009, do reitor da Universidade de 

Trás -os -Montes e Alto Douro, foi a Doutora Isabel Alexandra Ferreira 
da Silva Vaz Nicolau, Professora Auxiliar a exercer funções nesta Uni-
versidade, nomeada definitivamente na mesma categoria, com efeitos 
a partir de 10 de Julho de 2009.

Relatório a que se refere o artigo 25.º do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.º 19/80, 

de 16 de Julho

Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos 
pelos Doutores Domingos Moreira Cardoso, Professor Catedrático da 
Universidade de Aveiro e Alberto Adrego Pinto, Professor Catedrático 
da Universidade de Minho, o conselho científico da Escola de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, reunido 
em 17 de Junho de 2009, considera que a actividade científica e peda-
gógica desenvolvida pela Doutora Isabel Alexandra Ferreira da Silva 
Vaz Nicolau satisfaz os requisitos do artigo 25.º do ECDU, pelo que 
deliberou dar parecer favorável à sua nomeação definitiva.

1 de Julho de 2009. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
201978818 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Despacho n.º 15390/2009
Por despacho de 4 de Maio de 2009, da Presidente do Instituto Poli-

técnico de Castelo Branco, foi autorizada a equiparação a bolseiro, no 
estrangeiro, à Chefe de Divisão Maria da Conceição Magalhães Mendes 
Domingos Riscado Venâncio, no período de 16 a 22 de Maio de 2009.

1 de Julho de 2009. — A Administradora, Maria Eduarda Soares 
Monteiro Pereira Nogueira Rodrigues.

201980031 

 Despacho (extracto) n.º 15391/2009
Por despacho de 4 de Maio de 2009, da Presidente do Instituto Poli-

técnico de Castelo Branco, foi autorizada a equiparação a bolseiro, no 
estrangeiro, à Administradora para a Acção Social do Instituto Politéc-

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Declaração de rectificação n.º 1639/2009
Para os devidos efeitos se declara que o Despacho (extracto) n.º 23 

768/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 19 
de Setembro de 2008, cujo original se encontra arquivado no Serviço 
de Recursos Humanos deste Instituto, saiu com a seguinte inexactidão, 
que assim se rectifica que onde se lê «Foi autorizada a celebração de 
contrato administrativo de provimento, por um ano, renovável por pe-
ríodo bienal, com Ana Teixeira Ribeiro dos Reis como encarregada de 
trabalhos, em regime de tempo integral, para apoio ao curso de Design 
Gráfico na área da comunicação, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 
2008» deve ler -se «Foi autorizada a celebração de contrato de trabalho 
a termo resolutivo certo com Ana Teixeira Ribeiro dos Reis para apoio 
ao curso de Design Gráfico na área da comunicação, com efeitos a partir 
de 1 de Outubro de 2008».

22 de Junho de 2009. — O Presidente, João Baptista da Costa Car-
valho.

201979506 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho (extracto) n.º 15392/2009
Por despacho de 30 de Junho de 2009, do Presidente do Instituto 

Politécnico de Leiria, foi autorizada a equiparação a bolseiro, no 
País, ao docente Mark Daubney, Assistente (2.º Triénio), da Escola 
Superior de Educação e Ciências Sociais, do Instituto Politécnico 
de Leiria, no período de 01 de Setembro de 2009 a 28 de Fevereiro 
de 2010.

1 de Julho de 2009. — O Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida.
201979977 

 Louvor n.º 423/2009
A Sra. D.ª Ana Maria de Sousa Porto Machado Inácio cessou funções no 

Instituto Politécnico de Leiria, por aposentação, em 31 de Maio de 2009.
Ao longo de mais de trinta e seis anos exerceu funções públicas em 

instituições de ensino, cerca de 15 anos na Escola do Magistério Primário, 
em Caldas da Rainha, e posteriormente aerviço do Instituto Politécnico 
de Leiria, onde desenvolveu a maior parte da sua vida profissional.

Colaborou com a Escola Superior de Educação, 3 anos, e depois com 
a Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, durante 16 
anos, encontrando -se desde 2007 em funções nos Serviços Centrais do 
Instituto Politécnico de Leiria.

Demonstrou incessantemente, no desempenho das suas funções, ele-
vadas e inegáveis qualidades humanas e profissionais.

Soube sempre colocar os seus conhecimentos, competências, ca-
pacidade de diálogo e bom senso ao serviço da causa pública e do 
desenvolvimento do Instituto Politécnico de Leiria.

O excelente relacionamento humano que sempre revelou, a de-
dicação ao serviço público, a capacidade de constante adaptação às 
mudanças que foram tendo lugar, a coragem de aceitar novos desafios 
profissionais, são exemplares e enriquecedores para todos os que ti-
veram oportunidade de trabalhar com a Sra. D.ª Ana Maria de Sousa 
Porto Machado Inácio.

A extrema dedicação, lealdade, rigor, competência e sentido de res-
ponsabilidade, desde sempre manifestados no exercício das variadas 
funções e cargos, de que são exemplos a coordenação do Sector de 
Recursos Humanos do IPL e a participação no Conselho Geral do IPL, 
como representante do pessoal não docente, são merecedores do meu 
agradecimento pessoal e do meu público louvor, inteiramente partilhado 
neste Instituto.

Divulgue -se em todas as unidades orgânicas de ensino e de formação 
do IPL e publique -se no Diário da República.

29 de Junho de 2009. — O Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida.
201979928 

nico de Castelo Branco, Maria Susete Martins da Costa Belo Valente, 
no período de 16 a 22 de Maio de 2009.

1 de Julho de 2009. — A Administradora, Maria Eduarda Soares 
Monteiro Pereira Nogueira Rodrigues.

201979871 




