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 Despacho (extrato) n.º 10294/2017
Designo, ao abrigo da alínea o) do n.º 4 do Artigo 13.º dos Estatutos do 

Instituto Superior Técnico, o Professor Luís Manuel de Jesus Sousa Cor-
reia como Vice -Presidente para a Gestão do Campus do Taguspark.

6 de novembro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Téc-
nico, Prof. Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

310914989 

 Despacho (extrato) n.º 10295/2017
Designo, ao abrigo da alínea n) do n.º 4 do Artigo 13.º dos Estatutos 

do Instituto Superior Técnico, o Professor Luís Miguel Teixeira d’Ávila 
Pinto da Silveira como Vice -Presidente para os Assuntos Internacionais 
deste Instituto.

6 de novembro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 
Prof. Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

310915069 

 Despacho (extrato) n.º 10296/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico, e para 

efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º e do artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, declara -se que o trabalhador 
indicado concluiu com sucesso o seu período de estágio na carreira/cate-
goria indicada, de acordo com o processo de avaliação, que se encontra 
arquivado no seu processo individual. 

Nome Carreira /Categoria Data do Despacho

Sérgio Filipe Bento da 
Silva.

Especialista de Infor-
mática/Especialista 
de Informática grau 
1 nível 2.

7 de novembro de 2017

 9 de novembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

310909472 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 14202/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira 

datado de 01/08/2017, foi autorizada a celebração do contrato de traba-
lho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Faculdade de 
Ciências Sociais, com o seguinte docente:

Doutor Gabriel Augusto Leite Mota, como Professor Auxiliar Con-
vidado em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, com início 
a 16 de setembro de 2017 e termo a 15 de setembro de 2018 com a 
remuneração correspondente ao primeiro escalão, entre o nível remu-
neratório 53 e 54, da tabela única aplicável aos docentes universitários. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

24 de outubro de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310875428 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Despacho n.º 10297/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Bragança de 16 

de outubro de 2017, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 20.º 
e dos n.º 1, 2 e 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, re-
publicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e alterada pelas Leis 
n.º 68/2013, de 29 de agosto e n.º 128/2015, de 03 de dezembro, foi no-
meado, em comissão de serviço, o técnico superior dos Serviços Centrais 
do Instituto Politécnico de Bragança, Licenciado João Alberto Gaspar 
Barros para o cargo de Dirigente Intermédio de 4.º Grau dos Serviços 
de Manutenção e Conservação do Instituto Politécnico de Bragança.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data do despacho 
de nomeação nos termos do n.º 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e 
alterada pelas Leis n.º 68/2013, de 29 de agosto e n.º 128/2015, de 03 
de dezembro, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos 
de tempo.

Nota Curricular
Nome: João Alberto Gaspar Barros
Data de Nascimento: 26 de março de 1967
Habilitações académicas: Bacharel em Melhoramentos Rurais, pelo 

Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Licenciado em Agricultura 
Sustentada pelo Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

Experiência Profissional:
Trabalha no Instituto Politécnico de Bragança desde setembro de 

1990, nos Serviços de Manutenção e Conservação desde 1992 (Serviços 
Centrais do IPB), sendo responsável por esses Serviços desde então.

10 de novembro de 2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Bragança, João Alberto Sobrinho Teixeira.

310912663 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso n.º 14203/2017
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 10.11.2017, torna -se público que 
a Técnico Superior Fernanda Dinis Ludovino Carvalho concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 16,60 valores, 
na sequência de celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com este Instituto.

10.11.2017. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos Marques.
310915328 

 Aviso n.º 14204/2017
1 — Nos termos 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, torna -se pública a lista unitária de orde-
nação final relativa ao procedimento concursal comum com vista ao 
preenchimento de dois postos de trabalho, previstos e não ocupados no 
mapa de pessoal do Instituto Politécnico de Leiria, na carreira e categoria 
de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 6303/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108 de 5 de junho e na 
BEP, com o código de oferta n.º OE2017/0072.

2 — A lista unitária de ordenação final foi homologada por meu 
despacho de 10 de novembro de 2017, foi notificada aos candidatos, 
através de email, encontrando -se afixada em local visível e público 
das instalações dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Leiria 
e na página eletrónica do Instituto em http://www.ipleiria.pt/ipleiria/
publicitacao -de -atos/#concursos.

3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser inter-
posto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º 
da referida Portaria.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
Ref.ª A 

Nome Classificação 
final

Ordenação final 
(para efeitos 

de recrutamento)

Catarina Sofia Lopes Costa Tobias  . . . . . . 17,85 1.º 
Elsa Maria Fajardo Matos  . . . . . . . . . . . . . 17,72 2.º
Teresa Andreia Magalhães Pimentel  . . . . . 13,80 3.º
Tânia Catarina Santos Fernandes. . . . . . . . 12,30 4.º
Maria Fernanda Ferreira Gameiro Menino 11,52 5.º

 Ref.ª B 

Nome Classificação 
final

Ordenação final 
(para efeitos 

de recrutamento)

Dalila Maria Simões Conceição. . . . . . . . . 17,92 1.º
Elsa Maria Fajardo Matos  . . . . . . . . . . . . . 17,72 2.º
Teresa Andreia Magalhães Pimentel  . . . . . 13,80 3.º
Maria Fernanda Ferreira Gameiro Menino 12,92 4.º

 10 de novembro de 2017. — O Vice -Presidente do Instituto Politéc-
nico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques.

310914712 


