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Sérgio Justino Leite Sousa Moreira, que se encontra com dispensa de
serviço parcial, para formação de doutoramento no âmbito do Programa
Formação Avançada do IPP.
16 de Setembro de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
205318147
Despacho (extracto) n.º 15287/2011
Por despacho de 16 de Setembro de 2011 do Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 2 de Agosto
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55-A/2010 de
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções
de docente do(a) Mestre Carlos Adriano Oliveira Gonçalves, na categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %,
auferindo o vencimento correspondente ao índice 100-2/3-50 %, escalão 1 do anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 3
de Outubro de 2011 cessando a 20 de Janeiro de 2012, em substituição
do(a) Mestre Carlos Manuel Abreu Gomes Ferreira que se encontra com
dispensa de serviço parcial, para formação de Doutoramento no âmbito
do programa PROTEC.
16 de Setembro de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
205318155

dispensa de serviço parcial, para formação de Doutoramento no âmbito
do programa PROTEC.
16 de Setembro de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
205318114
Despacho (extracto) n.º 15291/2011
Por despacho de 16 de Setembro de 2011 do Presidente do Instituto
Superior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 2 de
Agosto de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55-A/2010
de 31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções de docente do(a) Licenciado(a) Jesus Eduardo Ferreira Piairo, na
categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50
%, auferindo o vencimento correspondente ao índice 100-2/3-50 %,
escalão 1 do anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio
a 26 de Setembro de 2011 cessando a 20 de Janeiro de 2012, em substituição do(a) Mestre Rui Miguel Monteiro de Brito que se encontra com
dispensa de serviço parcial, para formação de Doutoramento no âmbito
do Programa Formação Avançada do IPP.
16 de Setembro de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
205318139
Despacho (extracto) n.º 15292/2011

Despacho (extracto) n.º 15288/2011
Por despacho de 16 de Setembro de 2011 do Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 2 de Agosto
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55-A/2010 de
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções
de docente do(a) Mestre Catarina Branco Leite da Silva, na categoria
de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo o vencimento correspondente ao índice 100-2/3-50 %, escalão 1
do anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 26 de
Setembro de 2011 cessando a 20 de Janeiro de 2012, em substituição
do(a) Mestre Olga Maria Neto Dias Constante que se encontra com
dispensa de serviço parcial, para formação de Doutoramento no âmbito
do Programa Formação Avançada do IPP.
16 de Setembro de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
205318082

Por despacho de 16 de Setembro de 2011 do Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 2 de Agosto
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55-A/2010 de
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções de
docente do(a) Mestre Paulo Manuel Gonçalves Almeida, na categoria de
Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo o
vencimento correspondente ao índice 100-2/3-50 %, escalão 1 do anexo
II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 26 de Setembro de
2011 cessando a 20 de Janeiro de 2012, em substituição do(a) Mestre
Nuno Filipe Fonseca Vasconcelos Escudeiro que se encontra com dispensa de serviço parcial, para formação de Doutoramento no âmbito
do programa PROTEC.
16 de Setembro de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
205318163

Despacho (extracto) n.º 15289/2011
Por despacho de 16 de Setembro de 2011 do Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 2 de Agosto
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55-A/2010 de
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções
de docente do(a) Mestre Guilherme Marques Amaral Silva, na categoria
de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo o vencimento correspondente ao índice 100-2/3-50 %, escalão 1
do anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 26 de
Setembro de 2011 cessando a 20 de Janeiro de 2012, em substituição
do(a) Mestre Sergio Filipe Carvalho Ramos que se encontra com dispensa de serviço parcial, para formação de Doutoramento no âmbito
do programa PROTEC.
16 de Setembro de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da
Rocha.
205318099
Despacho (extracto) n.º 15290/2011
Por despacho de 16 de Setembro de 2011 do Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 2 de Agosto
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55-A/2010 de
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções
de docente do(a) Mestre Hugo Miguel Gomes da Silva, na categoria
de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo o vencimento correspondente ao índice 100-2/3-50 %, escalão 1
do anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com início a 26 de
Setembro de 2011 cessando a 20 de Janeiro de 2012, em substituição
do(a) Mestre Alfredo Manuel Oliveira Martins que se encontra com

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extracto) n.º 15293/2011
Por despacho de 16 de Julho de 2010, do Presidente deste Instituto foi
autorizado o regresso antecipado de licença sem remuneração de longa
duração de Ana Paula de Lemos Teixeira e Seabra, Professora Adjunta
da ESDRM, deste Instituto, com efeitos a 1 de Setembro de 2010.
3 de Outubro de 2011 — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
205317207

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Declaração de rectificação n.º 1708/2011
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.º 14446/2011,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 24 de Outubro
de 2011, referente ao plano de estudos conducente ao grau de mestre em
Informática na Saúde (Pós-Laboral) da Escola Superior de Tecnologia
de Abrantes do Instituto Politécnico de Tomar, rectifica-se que onde
se lê «Escola Superior de Gestão de Tomar» ou «Escola Superior de
Tecnologia de Tomar» deve ler-se «Escola Superior de Tecnologia de
Abrantes».
2 de Novembro de 2011. — O Presidente, Eugénio Manuel Carvalho
Pina de Almeida.
205317678

