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trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o 
docente:

Miguel Jorge Vasconcelos e Silva, na categoria de Assistente Convi-
dado, a 40 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 15 de fevereiro de 
2016 e termo a 14 de agosto 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;

Daniel Guterres Falcão de Sousa Dias, na categoria de Assistente Con-
vidado, a 50 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 15 de fevereiro 
de 2016 e termo a 14 de agosto 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;

Sérgio Miguel Tenreiro Tomás, na categoria de Professor Adjunto Con-
vidado, a 55 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 15 de fevereiro 
de 2016 e termo a 14 de agosto 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;

Marco Edgar Sousa Escadas, na categoria de Assistente Convidado, 
a 50 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 15 de fevereiro de 2016 e 
termo a 14 de fevereiro de 2017, não renovável, para a Escola Superior 
de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Abílio da Cunha Vilaça, na categoria de Assistente Convidado, a 
55 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 08 de março de 2016 e 
termo a 07 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;

Mateus Manuel Arezes Neiva, na categoria de Assistente Convidado, 
a 10 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 15 de fevereiro de 2016 
e termo a 14 de agosto 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;

Rui Manuel de Sá Morais, na categoria de Assistente Convidado, a 
30 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 15 de fevereiro de 2016 
e termo a 14 de agosto 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.)
15 de fevereiro de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista 

da Costa Carvalho.
209859195 

 Despacho (extrato) n.º 11253/2016
Por despacho de 17 de fevereiro de 2016 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:

Cátia Alexandra Torres Macedo, na categoria de Assistente Convidado, 
a 30 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 14 de março de 2016 e 
termo a 13 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;

Carlos Filipe Pina Marques de Carvalho, na categoria de Assistente 
Convidado, a 55 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 14 de 
março de 2016 e termo a 13 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;

Ana Cristina dos Santos Arromba Dinis, na categoria de Assistente 
Convidado, a 30 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 01 de 
março de 2016 e termo a 31 de agosto 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. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de fevereiro de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209859308 

 Despacho (extrato) n.º 11254/2016
Por despacho de 25 de fevereiro de 2016 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:

Cláudia Maria de Pinho Ribeiro Nogueira Rodrigues, na categoria de 
Assistente Convidado, a 55 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 
29 de fevereiro de 2016 e termo a 28 de agosto 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.)

25 de fevereiro de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

209859616 

 Despacho (extrato) n.º 11255/2016
Por despacho de 1 de setembro de 2016, do Vice -Presidente do Insti-

tuto Politécnico do Cávado e do Ave, no uso de competências delegadas 
pelo Despacho n.º 8888/2016, publicado em DR, 2.ª série, n.º 131, de 
11 de julho, foram autorizadas as celebrações de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com os docentes:

Nuno Miguel Feixa Rodrigues, como Professor Coordenador, sem 
agregação, em regime de tenure, para a Escola Superior de Tecnologia do 
IPCA, com efeitos a um de setembro de 2016, com remuneração mensal 
ilíquida correspondente ao escalão 1 índice 220, da tabela remuneratória 
aplicável ao pessoal docente do ensino superior politécnico.

Duarte Filipe Oliveira Duque, contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, com um período experimental de cinco 
anos, na Escola Superior de Tecnologia do IPCA, com efeitos a 1 de 
setembro de 2016, com remuneração mensal ilíquida correspondente 
ao escalão 1 índice 185, da tabela remuneratória aplicável ao pessoal 
docente do ensino superior politécnico.

1 de setembro de 2016. — O Vice -Presidente do IPCA, José Agos-
tinho Veloso da Silva.

209858028 

 Despacho (extrato) n.º 11256/2016
Para efeitos do disposto nos artigos 7.º, 48.º, n.º 2, alínea a), e 50.º, 

n.º 1, todos da Lei do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, o assistente 
técnico Manuel Lopes da Silva Fernandes concluiu com sucesso o seu 
período experimental, na carreira/categoria de assistente técnico, com 
a avaliação final de 14,80 valores, na sequência da celebração, com 
este Instituto, de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado, para efeitos da atual carreira e categoria.

A presente declaração de conclusão do período experimental foi 
homologada por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave, no uso de competências delegadas pelo Despacho 
n.º 8888/2016, publicado em DR, 2.ª série, n.º 131, de 11 de julho, a 
07 de setembro de 2016.

7 de setembro de 2016. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave, José Agostinho Veloso da Silva.

209858352 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Deliberação n.º 1429/2016
Na reunião de nove de setembro de dois mil e dezasseis e nos termos 

dos artigos 44.º, 46.º e 47.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e do n.º 1 
do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, o Conselho Admi-
nistrativo da Escola Superior de Educação de Coimbra delibera por 
unanimidade:

1 — Delegar no Presidente da Escola Superior de Educação de Coim-
bra, Prof. Doutor Rui Manuel Sousa Mendes, a competência para auto-
rizar despesa no âmbito das competências do Conselho Administrativo.

2 — Ratificar todos os atos que, no âmbito dos poderes agora dele-
gados, tenham sido praticados pelo Presidente da Escola Superior de 
Educação de Coimbra desde o dia um de julho de dois mil e dezas-
seis até à publicação da presente deliberação no Diário da República.

09.09.2016. — O Presidente, Rui Manuel Sousa Mendes. — A Vice-
-Presidente, Adília Rita Cabral Carvalho. — A Secretária, Fátima Isabel 
Marreca Correia de Oliveira.

209858117 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Despacho n.º 11257/2016
Por despacho de 20 de julho de 2016, o Senhor Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior homologou a alteração dos Estatutos 


