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riormente efetuada ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente
Universitária.
13 de dezembro de 2017. — A Diretora dos Serviços de Recursos
Humanos, Eliana da Costa Barros.
310995146

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Aviso n.º 127/2018
Em cumprimento do disposto no artigo n.º 46 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de
junho, torna-se público nos termos do artigo n.º 5, da mesma Lei, foi
determinado por despacho datado de 23 de agosto de 2017, a conclusão
com sucesso do período experimental referente aos contratos de trabalho por tempo indeterminado celebrado com as trabalhadoras Ana Rita
Cabaça Guerreiro e Fernanda Daniele Zillig, e por despacho datado 18
de outubro de 2017 com a trabalhadora Cristina Maria Cabaça Martins
Mendes, com efeitos à data do termo do respetivo período experimental,
na carreira e categoria de assistente operacional.
11 de dezembro de 2017. — O Administrador da Ação Social, António
Joaquim Godinho Cabecinha.
310986309

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 128/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, na sua redação atual, torna-se público que, a
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do
procedimento concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação
de um posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior na
Área de Serviço Social, mediante a constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado do mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra, Aviso n.º 30/2017, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 02 de janeiro (P05-NADAI-2016),
foi homologada por despacho do Magnifico Reitor, Prof. Doutor João
Gabriel de Monteiro Carvalho e Silva, exarado a 05/12/2017, foi afixada
na sede dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra, Rua
Guilherme Moreira, 12, 3000-210 Coimbra, e disponibilizada na página
eletrónica deste serviço (url: www.uc.pt/sasuc)
Consideram-se ainda notificados do ato de homologação todos os
candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção.
13/12/2017. — A Administradora dos Serviços de Ação Social da
Universidade de Coimbra, Maria da Conceição da Costa Marques.
310996442

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Aviso n.º 129/2018
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 48.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
e no seguimento da homologação de 13.12.2017, torna-se público que
a Técnico Superior Mónica da Costa Felício, concluiu com sucesso o
período experimental, com a avaliação final de 16,8 valores, na sequência
de celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com este Instituto.
13/12/2017. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos Marques.
310995357

Núcleo de Formação do Politécnico de Leiria em Torres Vedras, o Professor Doutor Roberto Carlos Marçal Gamboa, Professor Coordenador com
Agregação, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche.
18 de setembro de 2017. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
310983506
Edital n.º 5/2018
Nuno André Oliveira Mangas Pereira, Presidente do Instituto Politécnico 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 do Regulamento de Atribuição de Prémios I&D+i do
Instituto Politécnico de Leiria, submetendo-o, nos termos do artigo 101.º
do Código de Procedimento 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 Edifício 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 endereçadas 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, apartado 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 publica o presente edital, que vai ainda ser disponibilizado no sítio
do Instituto na Internet.
11 de dezembro de 2017. — O Presidente, Nuno André Oliveira
Mangas Pereira.
310986333
Louvor n.º 7/2018
O Doutor José Brites Ferreira, Professor Coordenador da Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria (ESECS) do Instituto
Politécnico de Leiria (IPLeiria), cessou funções públicas, por motivo de
aposentação, no passado dia 1 de abril de 2017.
Ao longo de mais de 40 anos exerceu funções públicas em instituições
de ensino, tendo iniciado a sua vida profissional em 1972, como professor
do ensino secundário. Em 1984 principia funções como professor do
ensino superior, na então Escola Superior de Educação de Leiria (ESEL),
atualmente ESECS, na qual foi ainda vogal da Comissão Instaladora. É na
ESEL que desenvolve a maior parte da sua vida profissional, exercendo,
para além das funções docentes e de investigação, os cargos de Presidente
do Conselho Científico, Presidente do Conselho Técnico-Científico e
de Presidente da Assembleia de Representantes. Foi ainda Membro do
Conselho Académico do Instituto Politécnico de Leiria.
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
Instituto Politécnico de Leiria em geral e da ESECS em especial.
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, em especial na ESECS.
Por considerar ser justo e merecido, é lavrado o presente louvor.
21 de julho de 2017. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas
Pereira.
310982778

Despacho n.º 168/2018
Nomeação do Coordenador do Núcleo de Formação
do IPLeiria — Torres Vedras
O Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) encontra-se a implementar
o funcionamento de atividades de formação no Núcleo de Formação do
Politécnico de Leiria em Torres Vedras.
Considerando o disposto no artigo 44.º, n.º 1, alíneas d), e), p) e s) dos
Estatutos do IPLeiria, homologados pelo Despacho Normativo n.º 35/2008,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 21 de julho de 2008,
retificado pela Retificação n.º 1826/2008, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 13 de agosto de 2008, nomeio para Coordenar o

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho n.º 169/2018
Extensão de Encargos Plurianuais
Considerando que:
i) Torna-se necessário proceder à empreitada de reordenamento dos
espaços exteriores do Campus da Estefanilha do Instituto Politécnico de
Setúbal, de forma a garantir a segurança da comunidade, quando se desloca

