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cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos
casos de vacatura de lugar;
Considerando que o cargo de Coordenador Principal do Gabinete de
Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, previsto no n.º 5 do artigo 22.º do Regulamento
Orgânico dos Serviços da Reitoria, se encontra vago;
Considerando que o mesmo cargo é equiparado, para todos os efeitos
legais, a cargo de direção intermédia de 3.º grau;
Considerando que a Licenciada Joana Carapinha de Sousa Táboas,
técnica superior da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, preenche
os requisitos legais e é detentora de aptidão e competência técnica para
o exercício das funções inerentes ao mencionado cargo;
Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.º e 27.º da Lei
n.º 2/2004, acima referida, e do artigo 14.º de Despacho n.º 15137/2013,
publicado no Diário da República n.º 225, 2.ª série, de 20 de novembro,
por despacho reitoral de 31 de janeiro de 2014, foi nomeada a Licenciada Joana Carapinha de Sousa Táboas, Coordenadora Principal do
Gabinete de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Reitoria da
Universidade Nova de Lisboa, em regime de substituição, com efeitos
a partir de 1 de fevereiro de 2014.
7 de fevereiro de 2014. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.
207624525

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Aviso (extrato) n.º 2881/2014
Por despacho de 31/01/2014 do Sr. Reitor da Universidade Nova
de Lisboa:
Doutora Ana Maria Carvalho Pinheiro Vieira — autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo, como Professora Auxiliar convidada, em regime de tempo parcial,
com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2014, até 31 de dezembro de
2014, nas condições previstas no artigo 31.º do ECDU, com direito ao
vencimento mensal correspondente a 30 % do escalão 1, índice 195, da
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários.
(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
12 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
207620612

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho (extrato) n.º 3017/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 11 de
outubro de 2013:
Celso António Fialho Peixeiro Serra — autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo
parcial de 50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
escalão 1, índice 100, com início a 14 de outubro de 2013 e termo a
28 de fevereiro de 2014. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
14 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
207622379

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Louvor n.º 172/2014
O Professor Doutor Paulo Jorge da Silva Bártolo, Professor Coordenador da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Leiria (IPLeiria), cessou funções como Diretor do CDRsp, Centro para o
Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto, em 31 de janeiro de
2014, na sequência de pedido de equiparação a bolseiro no estrangeiro.
O Doutor Paulo Jorge da Silva Bártolo exerceu, durante cerca de cinco
anos, o cargo de Diretor do CDRsp, unidade de investigação do IPLeiria
que obteve o estatuto de unidade orgânica e autonomia administrativa
e académica após a obtenção do resultado de “Excelente” no âmbito
da Avaliação de Unidades de Investigação — 2007, promovida pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia.

No exercício de tais funções desempenhou um papel fulcral na construção e consolidação do CDRsp como uma unidade de investigação
de referência, que permitiu ao IPLeiria assumir um papel pioneiro e de
amplo destaque nesta área, sendo a sua excelência reconhecida nacional
e internacionalmente.
No momento em que cessa funções como Diretor do CDRsp, louvo
publicamente o Professor Doutor Paulo Jorge da Silva Bártolo, pela
dedicação, empenho, disponibilidade e lealdade, que em muito contribuíram para o sucesso do CDRsp e do IPLeiria.
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
307603505
Louvor n.º 173/2014
O Doutor José Manuel Silva, Professor Coordenador da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Instituto Politécnico
de Leiria (IPLeiria), cessou funções públicas, por aposentação, em 1 de
outubro de 2013.
Ao longo de mais de 40 anos exerceu funções públicas, ingressando no
IPLeiria em 1986, como Professor Adjunto da então Escola Superior de
Educação de Leiria (ESEL), onde desempenhou, para além das funções
docentes, os cargos de Presidente do Conselho Científico, Presidente da
Assembleia de Representantes e Presidente do Conselho Diretivo, entre
1998 e 2009. Exerceu ainda o cargo de Diretor Regional de Educação
do Centro em 2005 e 2006.
Foi Vice-Presidente do IPLeiria, entre 2009 e 2013, integrando ainda
o Conselho de Gestão e o Conselho Geral, na composição dos anteriores
estatutos e dos novos estatutos, de 1998 a 2012 e 2013, respetivamente.
Nas diversas funções desempenhadas revelou sempre elevado espírito
crítico, sentido de colaboração e uma enorme dedicação, lealdade e capacidade de trabalho, demonstrando incessantemente elevadas e inegáveis
qualidades humanas e profissionais e colocando os seus conhecimentos e
competências ao serviço da causa pública e do desenvolvimento do IPLeiria.
A dedicação, rigor, competência e sentido de responsabilidade, desde
sempre manifestados no exercício das variadas funções e cargos, são
merecedores do meu agradecimento pessoal e do meu público louvor,
inteiramente partilhado neste Instituto.
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
307620118
Louvor n.º 174/2014
O Doutor Luís Lima Santos, Professor Coordenador da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Instituto Politécnico
de Leiria (IPLeiria), cessou funções como Vice-Presidente do IPLeiria,
em 6 de janeiro de 2014.
Foi nomeado no cargo de Vice-Presidente em março de 2010, sendo
responsável pela supervisão da área financeira, acompanhamento do
processo de implementação da contabilidade analítica, do Plano de
Gestão de Riscos e do Manual de Controlo Interno, para além de integrar
o Conselho de Gestão.
Cumpre-me salientar a forma diligente, empenhada e competente com
que exerceu as funções associadas ao cargo para o qual foi nomeado.
As qualidades profissionais, a capacidade de trabalho, os sólidos
conhecimentos e o profissionalismo com que desempenhou as tarefas
inerentes ao cargo, assim como os resultados positivos na consolidação
da área financeira do IPLeiria, são merecedores do meu agradecimento
pessoal e do meu público louvor, inteiramente partilhado neste Instituto.
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
307620134

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Aviso (extrato) n.º 2882/2014
Por despacho de 14.01.2014 do Presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa foi homologada a lista de ordenação final do procedimento
concursal para provimento de um Cargo de Dirigente Intermédio de
1.º grau do Departamento de Auditoria e Controlo Interno dos Serviços
da Presidência do Instituto Politécnico de Lisboa, publicitado através do
Aviso n.º 5971/2013 no D.R., n.º 87, da 2.ª série de 07 de maio de 2013:
Nome

Gonçalo Arez de Mascarenhas Figueiredo Pombeiro . . .
Graciette Pinto Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Classificação

a)
18,27

