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Maria Cristina de Oliveira Santos Matos David Ezra, Diretor da Direção 
Académica do Instituto Superior Técnico, em regime de substituição, 
com efeitos a partir de 01 de dezembro de 2016.

7 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

210080225 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 15295/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 

setembro de 2016:
António Miguel Bento Pereira — 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 acumulação 
de 45 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao esca-
lão 1, índice 185, com início a 22 de Setembro de 2016 e termo a 19 de 
fevereiro de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

9 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

210081221 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Despacho (extrato) n.º 15296/2016
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:

Alexandrino José Fortes da Silva, na categoria de Assistente Convi-
dado, a 55 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 23 de março de 
2016 e termo a 22 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.)

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

210077983 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Despacho (extrato) n.º 15297/2016
Por despacho de 18 de novembro de 2016 do Sr. Presidente deste 

Instituto foi a Miguel André Telo de Arriaga autorizada a celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
Assistente Convidado, em regime de tempo parcial — 20 % e em acumu-
lação de funções, com efeitos reportados a 3 de outubro de 2016 até 30 de 

 Despacho (extrato) n.º 15298/2016
Por despacho de 24 de novembro de 2016 do Sr. Presidente deste 

Instituto foi a Tiago Manuel Salgado Rodrigues Barreiro autorizada a ce-
lebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial — 57 %, 
com efeitos reportados a 1 de outubro de 2016 até 28 de fevereiro de 
2017, para exercer funções na Escola Superior Educação de Santarém, 
deste Instituto, auferindo o vencimento correspondente a 57 % do es-
calão 1 — índice 100 (sem exclusividade) do estatuto remuneratório do 
pessoal docente do ensino superior politécnico.

9 de dezembro de 2016. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira 
Carvalho.

210080111 

 Despacho (extrato) n.º 15299/2016
Por despacho de 24 de novembro de 2016, do Presidente Instituto 

Politécnico de Santarém, foi autorizada a manutenção do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado a Nuno 
Francisco Mendes Santos Jorge, como Professor Adjunto da Es-
cola Superior de Gestão e Tecnologia deste Instituto, com efeitos 
reportados a 12 de junho de 2016, após a conclusão do período 
experimental, por deliberação de 09/11/2016, do Conselho Técnico 
Cientifico da Escola, nos termos do disposto no artigo 10.º-B do 
Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31/08, alterado pela Lei n.º 7/2010, 
de 13 de maio, com a remuneração correspondeste ao escalão 1, 
índice 185, em regime de dedicação exclusiva, da tabela aplicável 
aos docentes do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização 
prévia do T.C.).

9 de dezembro de 2016. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira 
Carvalho.

210080152 

 Despacho (extrato) n.º 15300/2016
Por despacho de 11 de novembro de 2016 do Sr. Presidente deste 

Instituto foi a Rui Miguel Norberto Nunes autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial — 20 % e 
acumulação de funções, com efeitos reportados a 19 de setembro de 
2016 até 31 de julho de 2017, para exercer funções na Escola Superior 
de Gestão e Tecnologia deste Instituto, auferindo o vencimento cor-
respondente a 20 % do escalão 1 — índice 185 (sem exclusividade) 
do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior 
politécnico.

9/12/2016. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira Carvalho.
210081254 

junho de 2017, para exercer funções na Escola Superior de Desporto 
de Rio Maior, deste Instituto, auferindo o vencimento correspondente a 
20 % do escalão 1 — índice 100 (sem exclusividade) do estatuto remu-
neratório do pessoal docente do ensino superior politécnico.

9 de dezembro de 2016. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira 
Carvalho.

210080177 

PARTE H

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

Aviso n.º 15843/2016
Na sequência de procedimento concursal, autorizado por deliberação 

do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da Região de Setúbal, 
de 20 de junho de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 
28 de junho, aviso n.º 8094/2016, foi celebrado contrato de trabalho em 

funções públicas, por tempo indeterminado, com Jorge Gordo Martins, 
para o desempenho de funções inerentes à carreira e categoria de técnico 
superior, na área da comunicação social, na 2.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 15, a que corresponde a remuneração base mensal 
de €1.201,48, com efeitos a 7 de dezembro de 2016.

7 de dezembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui 
Manuel Marques Garcia.

310076792 


