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b) Atividades de extensão.
c) Atividades relevantes para o ensino e investigação, designadamente 

serviço à comunidade no âmbito da missão da Instituição, serviço de 
cooperação e consultadoria.

d) Atividades de formação dos públicos escolares (ensino básico e se-
cundário) e de formação contínua de profissionais em diversas áreas.

e) Atividades de participação em projetos e ações de interesse social.
f) Participação em projetos e organizações nacionais e internacionais 

de interesse científico, profissional ou cultural.
g) Experiência profissional do candidato fora do âmbito do Ensino 

Superior.
7 de dezembro de 2016. — O Presidente, Prof. Doutor João Alberto 

Sobrinho Teixeira.
210077367 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extrato) n.º 15230/2016

Por meu despacho de 02 de dezembro de 2016, nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º e n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei 
n.º 206/2009, de 31 de agosto, delego no Vice-Presidente do Instituto Po-
litécnico de Castelo Branco (IPCB), Professor Doutor António Augusto 
Cabral Marques Fernandes, a presidência do júri das provas públicas para 
atribuição do título de especialista na área de Análises Clínicas e de Saúde 
Pública, requeridas pela candidata Patrícia Cardoso Vaz Fernandes.

7 de dezembro de 2016. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão 
Maia.

210077318 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
Despacho (extrato) n.º 15231/2016

Por despacho de 05 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:

Filipe José Palhares Chaves, na categoria de Professor-Adjunto, a 
100 %, com efeitos a 05 de outubro de 2015 e termo a 04 de outubro de 
2016, não renovável, para a Escola Superior de Tecnologia, auferindo 
a remuneração correspondente ao índice 185 da tabela do pessoal do-
cente do ensino superior politécnico.(Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas).

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

210077383 

 Despacho (extrato) n.º 15232/2016
Por despacho de 05 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:

Adelma Margarida Ferreira Freitas, na categoria de Assistente Con-
vidado, a 50 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 05 de outubro 
de 2015 e termo a 04 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).

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

210077172 

 Despacho (extrato) n.º 15233/2016
Por despacho de 03 de dezembro 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:

Flávio Romeu Sousa Freitas, na categoria de Assistente Convidado, a 
20 %, com efeitos a 04 de dezembro de 2015 e termo a 17 de fevereiro 
de 2016, não renovável, para a Escola Superior de Tecnologia, auferindo 
a remuneração correspondente ao índice 100 da tabela do pessoal do-
cente do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas).

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

210077683 

 Despacho (extrato) n.º 15234/2016
Por despacho de 12 de fevereiro de 2016 do Presidente do Instituto 

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

João Miguel Vilaça Pires, na categoria de Assistente Convidado, 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 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).

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

210077789 

 Despacho (extrato) n.º 15235/2016
Por despacho de 15 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:

Sérgio João Machado Pereira da Silva, na categoria de Assistente 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 
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).

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

210077878 

 Despacho (extrato) n.º 15236/2016
Por despacho de 28 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:

João Pedro Barbosa da Silva, na categoria de Assistente Convidado, 
a 55 %, pelo prazo de um ano, com efeitos a 29 de fevereiro de 2016 e 
termo a 28 de fevereiro de 2017, 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 fevereiro de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista 
da Costa Carvalho.

210078047 

 Despacho (extrato) n.º 15237/2016
Por despacho de 29 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:

Filipe Daniel Fernandes Alves, na categoria de Assistente Convidado, 
a 30 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 07 de março de 2016 e 
termo a 06 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;

Michael Filipe Matias, na categoria de Assistente Convidado, a 30 %, 
pelo prazo de seis meses, com efeitos a 07 de março de 2016 e termo 
a 06 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;

Vítor Manuel Viana Manso, na categoria de Assistente Convidado, 
a 55 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 07 de março de 2016 e 
termo a 06 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;

Bruno André Oliveira Rocha, na categoria de Assistente Convidado, 
a 30 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 07 de março de 2016 e 
termo a 06 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)

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

210078403 


