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o exercício das funções de Técnico Superior, do Instituto Politécnico de 
Bragança, correspondendo -lhe a remuneração mensal ilíquida nos termos 
disposto no artigo 144.º da LTFP de 20 de junho de 2014.

15 de dezembro de 2016. — O Presidente, João Alberto Sobrinho 
Teixeira.

210098873 

 Despacho (extrato) n.º 15621/2016
Por despacho de 02 de agosto de 2016 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com Luísa Maria Silva Barreira, para o exercício 
das funções de Técnico Superior, do Instituto Politécnico de Bragança, 
correspondendo-lhe a remuneração mensal ilíquida nos termos disposto 
no artigo 144.º da LTFP de 20 de junho de 2014.

15 de dezembro de 2016. — O Presidente, João Alberto Sobrinho 
Teixeira.

210098265 

 Despacho (extrato) n.º 15622/2016
Por despacho de 28 de novembro de 2016 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com Ana Augusta da Veiga Pinto, para o exercício 
das funções de Técnico Superior, do Instituto Politécnico de Bragança, 
correspondendo -lhe a remuneração mensal ilíquida nos termos disposto 
no artigo 144.º da LTFP de 20 de junho de 2014.

15 de dezembro de 2016. — O Presidente, João Alberto Sobrinho 
Teixeira.

210098208 

 Despacho (extrato) n.º 15623/2016
Por despacho de 03 de junho de 2016 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com Filipe Gabriel Rebelo Sousa, para o exercício 
das funções de Especialista de Informática, grau/1, nível -2 da Carreira 
de Especialista de Informática, do Instituto Politécnico de Bragança, 
correspondendo -lhe a remuneração mensal ilíquida nos termos disposto 
no artigo 144.º da LTFP de 20 de junho de 2014.

15 de dezembro de 2016. — O Presidente, João Alberto Sobrinho 
Teixeira.

210098598 

 Despacho (extrato) n.º 15624/2016
Por despacho de 13 de outubro de 2016 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com Isabel Joana Aguiar Santos, para o exercício 
das funções de Técnico Superior, do Instituto Politécnico de Bragança, 
correspondendo -lhe a remuneração mensal ilíquida nos termos disposto 
no artigo 144.º da LTFP de 20 de junho de 2014.

15 de dezembro de 2016. — O Presidente, João Alberto Sobrinho 
Teixeira.

210098646 

 Despacho (extrato) n.º 15625/2016
Por despacho de 03 de junho de 2016 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com Luís Filipe Rodrigues Corredeira Lobo, para 
o exercício das funções de Especialista de Informática, grau/1, nível -2 da 
Carreira de Especialista de Informática, do Instituto Politécnico de Bra-
gança, correspondendo -lhe a remuneração mensal ilíquida nos termos 
disposto no artigo 144.º da LTFP de 20 de junho de 2014.

15 de dezembro de 2016. — O Presidente, João Alberto Sobrinho 
Teixeira.

210098549 

 Despacho (extrato) n.º 15626/2016
Por despacho de 2 de agosto de 2016 do Presidente do Instituto Po-

litécnico de Bragança, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, com Mariana Anjos Lopes, para o exercício das 
funções de Técnico Superior, do Instituto Politécnico de Bragança, 
correspondendo -lhe a remuneração mensal ilíquida nos termos disposto 
no artigo 144.º da LTFP de 20 de junho de 2014.

15 de dezembro de 2016. — O Presidente, João Alberto Sobrinho 
Teixeira.

210098905 

 Despacho (extrato) n.º 15627/2016
Por despacho de 13 de outubro de 2016 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com Maria Manuela de Sá Fernandes, para o 
exercício das funções de Técnico Superior, do Instituto Politécnico de 
Bragança, correspondendo -lhe a remuneração mensal ilíquida nos termos 
disposto no artigo 144.º da LTFP de 20 de junho de 2014.

15 de dezembro de 2016. — O Presidente, João Alberto Sobrinho 
Teixeira.

210098702 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Despacho (extrato) n.º 15628/2016
Por despacho de 26 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:

Fernando Manuel de Almeida Santos, na categoria de Assistente 
Convidado, a 50 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 26 de abril 
de 2016 e termo a 25 de julho de 2016, não renovável, para a Escola 
Superior de Tecnologia, auferindo a remuneração correspondente ao 
índice 140 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

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

210097333 

 Despacho (extrato) n.º 15629/2016
Por despacho de 01 de maio 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:

José Miguel Soares Pinto, na categoria de Assistente Convidado, a 
50 %, pelo prazo de quatro meses, com efeitos a 02 de maio de 2016 e 
termo a 01 de setembro de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Design, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico;

Luís Filipe Monteiro Lima, na categoria de Assistente Convidado, a 
40 %, com efeitos a 11 de maio de 2016 e termo a 31 de julho de 2016, 
não renovável, para a Escola Superior de Design, auferindo a remune-
ração correspondente ao índice 140 da tabela do pessoal docente do 
ensino superior politécnico (Isento de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas).

1 de maio de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista da Costa 
Carvalho.

210096856 

 Despacho (extrato) n.º 15630/2016
Por despacho de 09 de maio 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:

Tiago Jorge da Costa Lourenço, na categoria de Assistente Convidado, 
a 55 %, com efeitos a 11 de maio de 2016 e termo a 10 de junho de 
2016, renovável por igual período, até ao máximo de 3 meses, enquanto 
existir a necessidade de substituição, para a Escola Superior de Design, 
auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da tabela do 
pessoal docente do ensino superior politécnico (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas).

9 de maio de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista da Costa 
Carvalho.

210097074 


