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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 7277/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 25 de 

fevereiro de 2016:
Paulo Daniel Peres Cavaco — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de 
Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 50 %, com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, com 
início a 24 de fevereiro de 2016 e termo a 31 de julho de 2016. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

18 de maio de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

209598578 

 Despacho (extrato) n.º 7278/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

19 de fevereiro de 2016:
Ana Filomena de Figueiredo Dias — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 
de Beja, como professor adjunto convidado, em regime de tempo parcial 
de 55 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 185, com início a 27 de fevereiro de 2016 e termo a 31 de julho 
de 2016. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

18 de maio de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

209598691 

 Despacho (extrato) n.º 7279/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 19 

de fevereiro de 2016:

Tânia Isabel Pereira Ângelo — 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 
55 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 22 de fevereiro de 2016 e termo a 31 de julho 
de 2016. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

18 de maio de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

209597427 

 Despacho (extrato) n.º 7280/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 19 

de fevereiro de 2016:

Armando Reis Dias Ramos — autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 
de Beja, como professor adjunto convidado, em regime de tempo inte-
gral, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 185, com início a 22 de fevereiro de 2016 e termo a 31 de julho 
de 2016. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

18 de maio de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

209597354 

 Despacho (extrato) n.º 7281/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 19 

de fevereiro de 2016:

João da Cruz Largueiras Valadas — 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 55 
%, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 22 de fevereiro de 2016 e termo a 31 de julho 
de 2016. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

18 de maio de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

209598237 

 Despacho (extrato) n.º 7282/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

19 de fevereiro de 2016:
Filipe Jorge Martins Piçarra Fialho Pombeiro — 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 35 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 19 de fevereiro de 2016 e termo a 
31 de julho de 2016. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
Não são devidos emolumentos.)

18 de maio de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

209597387 

 Despacho (extrato) n.º 7283/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 19 

de fevereiro de 2016:
Isabel Cristina Guimarães Ferreira Crujo — 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 55 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 22 de fevereiro de 2016 e termo a 31 
de julho de 2016. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
Não são devidos emolumentos.)

18 de maio de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

209597305 

 Despacho (extrato) n.º 7284/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 29 de 

fevereiro de 2016, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo celebrado com Armando 
Reis Dias Ramos, para o Instituto Politécnico de Beja, como professor 
adjunto convidado, em regime de exclusividade, com a remuneração 
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, no período de 
3 de março de 2016 a 31 de julho de 2016. (Isento de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

18 de maio de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

209597362 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Despacho (extrato) n.º 7285/2016
Por despacho de 21 de setembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o 
docente:

Susana Maria de Oliveira e Silva, na categoria de Assistente Convi-
dado, a 25 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 01 de outubro de 2015 
e termo a 30 de setembro de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 140 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Rui Manuel Pereira da Costa Bastos, na categoria de Professor Adjunto 
Convidado, a 40 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 01 de outubro de 
2015 e termo a 30 de setembro de 2016, não renovável, para a Escola Su-
perior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 185 
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Carla Susana Policarpo Lobo, na categoria de Professor Adjunto Con-
vidado, a 50 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 01 de outubro de 
2015 e termo a 30 de setembro de 2016, não renovável, para a Escola Su-
perior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 185 
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Luiz Fernando Guia de Carvalho, na categoria de Assistente Convi-
dado, a 50 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 01 de outubro de 2015 
e termo a 30 de setembro de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Maria de Lurdes Varregoso Silva da Costa Mesquita, na categoria 
de Professor Adjunto Convidado, a 90 %, pelo prazo de um ano, com 
efeitos a 01 de outubro de 2015 e termo a 30 de setembro de 2016, não 
renovável, para a Escola Superior de Gestão, auferindo a remuneração 
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correspondente ao índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino 
superior politécnico;

Sílvia Monteiro Borges, na categoria de Assistente Convidado, a 
15 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 09 de outubro de 2015 e 
termo a 08 de abril de 2016, não renovável, para a Escola Superior de 
Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da tabela 
do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Mariana Rocha Pinheiro de Almeida Martins Fernandes, na categoria 
de Assistente Convidado, a 50 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 
01 de outubro de 2015 e termo a 30 de setembro de 2016, não renovável, 
para a Escola Superior de Gestão, auferindo a remuneração correspon-
dente ao índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

21 de setembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209607795 

 Despacho (extrato) n.º 7286/2016
Por despacho de 10 de outubro de 2015 do Presidente do Instituto Po-

litécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Raquel Maria Rodrigues de Oliveira, na categoria de Assistente Con-
vidado, a 50%, pelo prazo de um ano, com efeitos a 10 de outubro de 
2015 e termo a 09 de outubro de 2016, não renovável, para a Escola 
Superior de Tecnologia, auferindo a remuneração correspondente ao 
índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

10 de outubro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

209606166 

 Despacho (extrato) n.º 7287/2016
Por despacho de 14 de outubro de 2015 do Presidente do Instituto Po-

litécnico do Cávado e do Ave, foi autorizado o aditamento ao contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Adélia de Jesus Gonçalves da Silva, na categoria de Assistente Con-
vidado, a 55 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a partir de 14 de 
outubro de 2015 e termo a 13 de abril de 2016, não renovável, para a 
Escola Superior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao 
escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico;

Luís Filipe da Costa Ferreira Esteves, na categoria de Professor Ad-
junto Convidado, a 40 %, pelo prazo de onze meses, com efeitos a partir 
de 14 de outubro e termo a 13 de setembro de 2016, não renovável, para 
a Escola Superior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente 
ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico;

António Manuel Pinheiro Fernandes, na categoria de Assistente Con-
vidado, a 50 %, com efeitos a partir de 14 de outubro de 2015 e termo 
a 30 de setembro de 2016, não renovável, para a Escola Superior de 
Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 2 índice 135 
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Jorge Miguel Campos Ribeiro, na categoria de Assistente Convidado, 
a 55 %, com efeitos a partir de 14 de outubro de 2015 e termo a 04 de 
abril de 2016, não renovável, para a Escola Superior de Gestão, aufe-
rindo a remuneração correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela 
do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Tânia Maria VonStein Palmeira, na categoria de Assistente Convi-
dado, a 50 %, com efeitos a partir de 14 de outubro de 2015 e termo a 
04 de abril de 2016, não renovável, para a Escola Superior de Gestão, 
auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1 índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

14 de outubro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

209608167 

 Despacho (extrato) n.º 7288/2016
Por despacho de 14 de outubro de 2015 do Presidente do Instituto Po-

litécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Manuel Gonçalves Fernandes, na categoria de Assistente Convidado, 
a 50 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 14 de outubro de 2015 
e termo a 04 de abril de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Ana Cristina dos Santos Arromba Dinis, na categoria de Assistente 
Convidado, a 55 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 01 de 
novembro de 2015 e termo a 31 de janeiro de 2016, não renovável, 
para a Escola Superior de Gestão, auferindo a remuneração correspon-
dente ao índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico;

Margarida Inês de Araújo Martins Vilaça, na categoria de Assistente 
Convidado, a 55 %, pelo prazo de oito meses, com efeitos a 14 de outubro 
de 2015 e termo a 13 de junho de 2016, não renovável, para a Escola Su-
perior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Sara Daniela Duarte Vilas Boas, na categoria de Assistente Convidado, 
a 30 %, pelo prazo de quatro meses, com efeitos a 14 de outubro de 2015 
e termo a 13 de fevereiro de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

14 de outubro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

209607949 

 Despacho (extrato) n.º 7289/2016
Por despacho de 16 de outubro de 2015 do Presidente do Instituto Po-

litécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

António Alberto Brandão Gomes Barbosa, na categoria de Assis-
tente Convidado, a 55 %, pelo prazo de oito meses, com efeitos a 06 
de novembro de 2015 e termo a 05 de julho de 2016, não renovável, 
para a Escola Superior de Gestão, auferindo a remuneração correspon-
dente ao índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico;

Carla Marina da Silva Almeida, na categoria de Assistente Convidado, 
a 55 %, pelo prazo de sete meses, com efeitos a 19 de outubro de 2015 
e termo a 18 de maio de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

16 de outubro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

209608256 

 Despacho (extrato) n.º 7290/2016
Por despacho de 28 de outubro de 2015 do Presidente do Instituto Po-

litécnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Marcela Andreia Salgado Pacheco Duarte Monteiro, na categoria de 
Assistente Convidado, a 40 %, pelo prazo de um mês, com efeitos a 
26 de outubro de 2015 e termo a 25 de novembro de 2015, renovável 
por iguais períodos no máximo de 6 meses, para a Escola Superior de 
Tecnologia, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Maria Manuela Dias Pereira, na categoria de Assistente Convidado, 
a 50 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 29 de outubro de 2015 
e termo a 28 de abril de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Tecnologia, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

28 de outubro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

209606499 

 Despacho (extrato) n.º 7291/2016
Por despacho de 11 de novembro de 2015 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizado o aditamento ao con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o 
docente:

Nuno Ernesto Salgado Oliveira, na categoria de Assistente Convidado, 
a 40 %, com efeitos a partir de 11 de novembro de 2015 e termo a 22 de 
março de 2016, não renovável, para a Escola Superior de Tecnologia, 
auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1 índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

11 de novembro de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209607243 


