17399

Diário da República, 2.ª série — N.º 155 — 11 de agosto de 2017
(Financeira/Patrimonial/Recursos Humanos e Projetos) das Unidades
Orgânicas.
5 — Designo Chefe da Equipa, a Licenciada Ana Rita Raposo Pereira
Marante Rodrigues.
6 — A chefia da equipa de projeto é assegurada sem prejuízo da
manutenção do cargo e funções exercidas à presente data pela chefe
da equipa.
7 — À chefe da equipa de projeto é atribuído, atendendo à natureza
e complexidade das funções, um acréscimo remuneratório correspondente a 489,83 €, até ao limite do estatuto remuneratório fixado para
os diretores de serviço.
8 — O presente despacho produz efeitos à data da sua publicação.
19 de julho de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
310655123

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho n.º 7033/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de
Beja de 21 de abril de 2017, nos termos do disposto no artigo 99.º-A da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aditado pelo artigo 270.º
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade intercarreiras, na carreira e categoria de técnico
superior, da trabalhadora Paula Cristina Ramos Tareco Magoito Nozes,
com a posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 11, com efeitos
a 22 de abril de 2017.
21 de julho de 2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
310660412
Despacho n.º 7034/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de
Beja de 21 de abril de 2017, nos termos do disposto no artigo 99.º-A da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aditado pelo artigo 270.º
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade intercarreiras, na carreira e categoria de técnico
superior, da trabalhadora Mafalda Sofia da Silva Rosa, com a posição
remuneratória 1.ª, nível remuneratório 11, com efeitos a 22 de abril
de 2017.
21 de julho de 2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
310660445

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Aviso (extrato) n.º 9174/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, foi
homologada a lista de classificação e ordenação final, respeitante ao
procedimento concursal, para recrutamento de 1 Professor Coordenador Principal, na área Disciplinar de Ciências Agrárias, para a Escola
Superior Agrária de Bragança, aberto por Aviso n.º 1068/2016 de 19 de
dezembro, registado na Bolsa de Emprego Público sob a referência
OE201612/0149, publicado no site da Internet da Fundação para a
Ciência e Tecnologia e no Portal do IPB, para a comunidade — recrutamento — pessoal docente.
1.º Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira
2.º José Alberto Cardoso Pereira
21 de julho de 2017. — A Administradora do Instituto Politécnico de
Bragança, Elisabete Vicente Madeira.
310660015

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Aviso n.º 9175/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se publico
que a assistente técnica Maria da Conceição de Jesus Chaves Craveiro,
do Instituto Politécnico de Castelo Branco, posicionada entre a 2.ª e
3.ª posição remuneratória e entre o 7.º e o 8.º nível remuneratório, da

respetiva categoria/carreira, cessou funções por motivo de aposentação
em 1 de julho de 2017
3 de julho de 2017. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão Maia.
310654898

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
Despacho (extrato) n.º 7035/2017
Considerando o estabelecido no artigo 34.º dos Estatutos do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave, homologados pelo Despacho Normativo n.º 15/2014, publicado no Diário da República n.º 214, 2.ª série,
de 5 de novembro, com as alterações homologadas pelo Despacho
Normativo 20/2015, publicado no Diário da República n.º 201, 2.ª série,
de 14 outubro, a competência para nomear os Vice-Presidentes, é da
Presidente do Instituto.
Considerando que a Professora Doutora Agostinha Patrícia da Silva
Gomes é possuidora de um currículo profissional que se revela adequado
ao exercício das funções de Vice-Presidente.
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 34.º dos Estatutos do IPCA:
1 — É nomeada, em regime de Comissão de Serviço, para o cargo de
Vice-Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, a Professora
Doutora Agostinha Patrícia da Silva Gomes.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir desta data, após a
sua tomada de posse.
17 de julho de 2017. — A Presidente do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave, Maria José da Silva Fernandes.
310659693
Despacho (extrato) n.º 7036/2017
Considerando o estabelecido no artigo 34.º dos Estatutos do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave, homologados pelo Despacho Normativo n.º 15/2014, publicado no Diário da República n.º 214, 2.ª série,
de 5 de novembro, com as alterações homologadas pelo Despacho
Normativo 20/2015, publicado no Diário da República n.º 201, 2.ª série,
de 14 outubro, a competência para nomear os Vice-Presidentes, é da
Presidente do Instituto.
Considerando que o Mestre José Agostinho Veloso da Silva é possuidor de um currículo profissional que se revela adequado ao exercício
das funções de Vice-Presidente.
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 34.º dos Estatutos do IPCA:
1 — É nomeado, em regime de Comissão de Serviço, para o cargo de
Vice-Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, o Mestre
José Agostinho Veloso da Silva.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir desta data, após a
sua tomada de posse.
17 de julho de 2017. — A Presidente do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave, Maria José da Silva Fernandes.
310659458
Despacho (extrato) n.º 7037/2017
Nos termos do estabelecido na alínea o) do n.º 2 do artigo 38.º dos
Estatutos do IPCA, homologados pelo Despacho Normativo n.º 15/2014,
publicado na 2.ª série do Diário da República, de 5 de novembro, com as
alterações homologadas pelo Despacho Normativo 20/2015, publicado
na 2.ª série, do Diário da República, de 14 outubro, a competência
para nomear ou exonerar o diretor da unidade orgânica é do Presidente
do IPCA.
Considerando que o n.º 1 do artigo 51.º dos Estatutos do IPCA dispõe
que o diretor é nomeado pelo presidente do IPCA, de entre os docentes
a tempo integral da instituição.
Assim, ao abrigo da alínea o) do n.º 2 do artigo 38.º, e do n.º 1 do
artigo 51.º, dos Estatutos do IPCA:
1) É nomeado, em regime de Comissão de Serviço, para o cargo de
Diretor da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave, o Professor Doutor Vítor Hugo Mendes da Costa
Carvalho.
2) A presente nomeação produz efeitos a partir desta data, após a sua
tomada de posse.
21 de julho de 2017. — A Presidente do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave, Maria José da Silva Fernandes.
310659725

