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 Faculdade de Ciências e Tecnologia

Declaração de retificação n.º 1256/2016
Por ter sido publicado com inexatidão o extrato de aviso n.º 14336/2016, 

referente à celebração do contrato da Doutora Paula Maria Marques Leal 
Sanches Alves, no Diário da República, 2.ª série, n.º 221, de 17/11/2016, 
a p. n.º 34362, retifica -se que onde se lê «como Professora Auxiliar 
convidada» deve ler -se «como Professora Associada convidada».

9 de dezembro de 2016. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
210080436 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho (extrato) n.º 15410/2016
Torna  -se público que, por despacho do Magnífico Reitor exarado a 02 

de dezembro de 2016, ao abrigo da competência conferida pela alínea j) 
do n.º 1 do artigo 49.º dos Estatutos da Universidade de Coimbra, homo-
logados pelo Despacho Normativo n.º 43/2008, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 168, de 1 de setembro de 2008, e nos termos 
dos artigos 21.º e 23.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho foi autorizada 
a acumulação de funções públicas, do Chefe de Divisão António José 
Abreu Vilar de Queirós para lecionação em unidades curriculares do 
Mestrado em Saúde Ocupacional.

9 de dezembro de 2016. — A Administradora, Regina Dias Bento.
210087695 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Despacho (extrato) n.º 15411/2016
Por despacho de 12 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:

Carlos António Dias Castro, 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 
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.

210086252 

 Despacho (extrato) n.º 15412/2016
Por despacho de 14 de março de 2016 do Presidente do Instituto Poli-

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

Natália Maria de Bessa Pacheco Rego, na categoria de Professor 
Adjunto, a 90 %, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 15 de março 
de 2016 e termo a 14 de setembro de 2016, não renovável, para a Escola 
Superior de Tecnologia, auferindo a remuneração correspondente ao 
índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

14 de março de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

210086358 

 Despacho (extrato) n.º 15413/2016
Por despacho de 29 de março de 2016 do Presidente do Instituto Poli-

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

Isa Cristina Teixeira Santos, na categoria de Assistente Convidado, 
a 55%, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 03 de abril de 2016 e 
termo a 02 de outubro 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.

César José Cardoso Ferreira, na categoria de Assistente Convidado, 
a 30%, pelo prazo de seis meses, com efeitos a 05 de abril de 2016 e 
termo a 04 de outubro 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 março de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

210086333 

 Despacho (extrato) n.º 15414/2016
Por despacho de 2 de abril de 2016 do Presidente do Instituto Poli-

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

Durval Tiago Moreira Fonseca Castro Ferreira, na categoria de Assis-
tente Convidado, a 30 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 22 de 
março de 2016 e termo a 21 de junho 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).

2 de abril de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista da Costa 
Carvalho.

210090342 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Despacho (extrato) n.º 15415/2016
Por despacho de 23 de setembro de 2016, do presidente do IPG, foi 

autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, de Maria Elisabete Santos Soares, com a cate-
goria de equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de dedicação 
exclusiva, índice remuneratório 155, atualizável nos termos legais, no 
período de 31 de outubro de 2016 a 30 de outubro de 2018.

12 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico da 
Guarda, Constantino Mendes Rei.

210085791 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 15935/2016
Por despachos do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, 

foram autorizados os contratos de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, com:

Adriana Mello Guimarães — Professor Adjunto Convidado, em re-
gime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, com início em 01 de 
setembro de 2016 e término em 31 de agosto de 2017;

Carlos Manuel de Abreu e Silva Correia Dias — Professor Adjunto 
Convidado, em regime de tempo parcial (50 %), com início em 01 de 
outubro de 2016 e término em 30 de setembro de 2017;

Cristina Maria Ramos Coelho — Professor Adjunto Convidado, em 
regime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, com início em 01 de 
setembro de 2016 e término em 31 de agosto de 2017;

Eduardo José da Silva Tomé Marques — Professor Adjunto Convi-
dado, em regime de tempo integral, com dedicação exclusiva, com início 
em 01 de setembro de 2016 e término em 31 de agosto de 2017;

Elisabete Teixeira Gouveia Rodrigues — Professor Adjunto Convi-
dado, em regime de tempo integral, com dedicação exclusiva, com início 
em 01 de outubro de 2016 e término em 30 de setembro de 2018;

Gonçalo Alexandre da Graça Pereira — Professor Adjunto Convidado, 
em regime de tempo parcial (50 %), com início em 01 de setembro de 
2016 e término em 31 de agosto de 2017;

Helena Maria Simões Pinto Gonçalves — Professor Adjunto Convi-
dado, em regime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, com início 
em 19 de setembro de 2016 e término em 31 de agosto de 2017;

Henrique Pedro Soares Luís — Professor Adjunto Convidado, em 
regime de tempo parcial (40 %), com início em 01 de setembro de 2016 e 
término em 31 de agosto de 2017

José Miguel Ruivo Ribeiro — Professor Adjunto Convidado, em 
regime de tempo parcial (75 %), com início em 01 de outubro de 2016 e 
término em 30 de setembro de 2017;

Laura Hernández Hurtado — Professor Adjunto Convidado, em re-
gime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, com início em 01 de 
setembro de 2016 e término em 31 de agosto de 2017;

Luís Miguel Alves de Oliveira — Professor Adjunto Convidado, em 
regime de tempo parcial, (30 %), com início em 01 de outubro de 2016 e 
término em 30 de setembro de 2017;


