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2 — A presente delegação de competências é feita sem prejuízo dos 
poderes de avocação e produz efeitos a partir da data da sua publicação 
no Diário da República, considerando -se ratificados os atos entretanto 
praticados nas matérias agora delegadas desde a data da respetiva posse.

20 de maio de 2016. — O Reitor, António M. Cunha.
209608029 

 Escola de Engenharia

Despacho (extrato) n.º 7351/2016
Por despacho do Presidente da Escola de Engenharia da Universidade 

do Minho, 19 de maio de 2016, proferido por delegação de competência 
conferida pelo Despacho RT -27/2014, 09.05.2014, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 98, de 22.05.2014, são designados nos termos 
do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 junho, para fazerem parte 
do Júri para apreciação do pedido de Reconhecimento de Grau de Mestre, 
requerido por Ali Dalalbashi Esfahani, os seguintes professores:

Presidente — Doutor Rui António Rodrigues Ramos, Professor As-
sociado do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia 
da Universidade do Minho.

Vogais:
Doutor Humberto Salazar Amorim Varum, Professor Catedrático 

do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto;

Doutor Daniel Vitorino de Castro Oliveira, Professor Associado do 
Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Uni-
versidade do Minho.

19 de maio de 2016. — O Presidente da Escola de Engenharia, João 
Luís Marques Pereira Monteiro.

209604724 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 7352/2016

Subdelegação de competência para presidir aos júris
de provas de doutoramento

Ao abrigo do disposto no despacho Reitoral RT -01/2007, de 3 de 
janeiro de 2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116 de 
19 de junho, alterado pelo Despacho Reitoral RT -47/2013, de 24 de maio 
de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110 de 7 de 
junho de 2013, e ainda no artigo 36.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, e na sequência do disposto no Despacho VRT/GTD -17/2013, 
de 19 de junho de 2013, subdelego a competência para presidir aos júris 
de provas de doutoramento, nos Professores Catedráticos do Instituto de 
Educação com contrato por tempo indeterminado em regime de tenure, 
a seguir identificados: Leandro Silva Almeida; Maria Graça Ferreira 
Simões Carvalho; Licínio Carlos Viana Silva Lima; Nelson Manuel 
Viana Silva Lima; Laurinda Sousa Ferreira Leite; Alberto Filipe Ribeiro 
Abreu Araújo; Isabel Flávia Gonçalves Fernandes Ferreira Vieira; Maria 
Beatriz Ferreira Leite Oliveira Pereira; Bento Duarte Silva.

A presente subdelegação de competência produz efeitos a partir da data 
da sua publicação no Diário da República, considerando -se ratificados 
os atos entretanto praticados nas matérias subdelegadas.

18 de maio de 2016. — O Presidente do Instituto de Educação, José 
Augusto Brito Pacheco.

209607098 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Despacho (extrato) n.º 7353/2016
Por despacho de 06 de agosto 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:

Sérgio Dominique Ferreira Lopes, 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 Su-
perior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 185 
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Suzana Maria Matos Fernandes da Costa, 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 correspon-
dente ao índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico;

António Manuel Pinheiro Fernandes, na categoria de Assistente Con-
vidado, 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 
Superior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao ín-
dice 135 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

6 de agosto de 2015. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

209607705 

 Despacho (extrato) n.º 7354/2016
Por despacho de 03 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:

Liliana Angélica Costa Matos Pereira, na categoria de Assistente 
Convidado, a 50 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 10 de setembro 
de 2015 e termo a 09 de setembro 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).

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

209604732 

 Despacho (extrato) n.º 7355/2016
Por despacho de 04 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:

José Henrique de Araújo Silveira Brito, na categoria de Professor 
Adjunto Convidado, a 100 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 12 de 
setembro de 2015 e termo a 11 de setembro de 2016, não renovável, 
para a Escola Superior de Tecnologia, auferindo a remuneração corres-
pondente ao índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

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

209604635 

 Despacho (extrato) n.º 7356/2016
Por despacho de 06 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:

José Paulo Fernandes Macedo, na categoria de Assistente Convidado, 
a 55 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 08 de setembro de 2015 e 
termo a 07 de setembro 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).

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

209605129 

 Despacho (extrato) n.º 7357/2016
Por despacho de 15 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:

António Herculano Jesus Moreira, na categoria de Assistente Con-
vidado, a 55 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 15 de setembro 
de 2015 e termo a 14 de março 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;

Rui Manuel da Silva Abreu, na categoria de Assistente Convidado, 
a 30 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 15 de setembro de 2015 e 
termo a 14 de setembro de 2016, não renovável, para a Escola Superior 


