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Onde se lê «Técnica Superior da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas» deve ler -se «Técnica Superior do Instituto Superior de Esta-
tística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa — Nova 
Information Management School (NOVAIMS)»;

Onde se lê «Habilitações Literárias — Auditoria e Revisão de Contas 
no Instituto Politécnico Autónomo (IPA)» deve ler -se «Habilitações 
Literárias — Licenciatura em Auditoria e Revisão de Contas no Ins-
tituto Politécnico Autónomo (IPA); Bacharelato em Contabilidade e 
Administração no Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
de Lisboa (ISCAL)»;

Onde se lê «abril a outubro de 2016» deve ler -se «abril a agosto 
de 2016»;

Onde se lê «fevereiro 2015 a abril 2015 — Técnica Superior, Agência 
Portuguesa do Ambiente, I. P.; Membro do Grupo Multidisciplinar da 
Gestão de Fundos Ambientais, dedicada ao planeamento, análise, controlo 
financeiro e de gestão» deve ler -se «fevereiro 2015 a abril 2015 — Técnica 
Superior, Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.; Membro do Grupo 
Multidisciplinar da Gestão de Fundos Ambientais»;

Onde se lê «— Curso de Especialização em Fiscalidade no Instituto 
Superior das Ciências e do Trabalho (ISCTE) — 2000» deve ler -se 
«Contabilista Certificada, membro n.º 12509 da Ordem dos Contabilistas 
Certificados; — Curso de Especialização em Fiscalidade no Instituto 
Superior das Ciências e do Trabalho (ISCTE) — 2000».

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de dezembro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco 

Caramelo.
210089152 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso (extrato) n.º 15979/2016
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, torna -se público a lista de ordenação final do procedimento 
concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na cate-
goria de Técnico Superior, para a Unidade de Contratos da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — Aviso 
n.º 11272/2016, publicado no Diário da República n.º 177, 2.ª série, de 
14 de setembro e na BEP com o código de oferta n.º OE201609/0152.

A referida lista foi homologada por despacho do Senhor Diretor 
de 12.12.2016, tendo sido afixada, divulgada no site da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da UNL e notificados os candidatos através de 
E -mail, nos termos dos n.os 4 a 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

Lista unitária de classificação final dos candidatos aprovados 

Ordenação Nome Classificação
final

1.º lugar Cristina Maria Gameiro Farinha Brandão . . . 18,76

 Lista unitária dos candidatos não aprovados 

Nome Classificação
final

Gabriela Jorge dos Santos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Não aprovado a).
Luís Filipe da Costa Carvalho  . . . . . . . . . . . . . . . Não aprovado b).

(a) Por não ter comparecido à prova de conhecimentos;
(b) Por ter tido uma valoração inferior a 9,5 valores na prova de conhecimentos.

 14 de dezembro de 2016. — O Administrador. Luís Filipe Gonçalves 
Gaspar.

210091825 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE
NOVA DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 15467/2016
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho 

do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Professor Doutor 
António Rendas, de 29/11/2016, foi autorizada a renovação da comissão 
de serviço da licenciada Iva de Jesus Sanches de Matos Santos, no cargo 
de Chefe de Divisão de Apoio ao Aluno dos Serviços de Ação Social 
da Universidade Nova de Lisboa, ao abrigo do disposto no artigo 23.
º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela 
Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, com efeitos a partir de 01.01.2017.

2 de dezembro de 2016. — A Administradora dos SASNOVA, Maria 
Teresa Lemos.

210083766 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 15468/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 

setembro de 2016:
António Manuel Fonseca Peleja — autorizado o contrato de tra-

balho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de 55 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, 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.

210081165 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Despacho (extrato) n.º 15469/2016
Por despacho de 07 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:

Miguel José Magalhães Lopes, 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 Supe-
rior 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).

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

210086277 

 Despacho (extrato) n.º 15470/2016
Por despacho de 11 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:

António Jaime Carvalho Esteves, na categoria de Assistente Convi-
dado, a 30 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 01 de maio de 
2016 e termo a 31 de julho de 2016, não renovável, para a Escola Supe-
rior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 140 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Eduardo José de Jesus Oliveira, na categoria de Assistente Convidado, 
a 30 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 01 de maio de 2016 e 
termo a 31 de julho 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;

Eva Dias Costa, na categoria de Professor Adjunto, a 30 %, pelo prazo 
de três meses, com efeitos a 01 de maio de 2016 e termo a 31 de julho 
de 2016, não renovável, para a Escola Superior de Gestão, auferindo a 
remuneração correspondente ao índice 185 da tabela do pessoal docente 
do ensino superior politécnico;

Vasco Leitão de Carvalho Gomes Leite, na categoria de Professor 
Adjunto, a 20 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 01 de maio de 
2016 e termo a 31 de julho de 2016, não renovável, para a Escola Supe-
rior de Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 185 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
11 de abril de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 

Costa Carvalho.
210090537 


