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Ricardo Nuno Ferreira Martins, Assistente Técnico — na 2.ª posição 
remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 7 da tabela remu-
neratória única;

Sandra Maria Rodrigues Miranda, Técnica Superior — na 2.ª posição 
remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 15 da tabela remu-
neratória única.

Estas alterações produzem efeitos a 1 de janeiro de 2018.
29 de novembro de 2018. — A Presidente do IPCA, Prof.ª Douto-

ra Maria José da Silva Fernandes.
311880321 

 Aviso (extrato) n.º 19092/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho, torna -se público que, por iniciativa da trabalhadora, foi 
rescindido o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
incerto, da Assistente Técnica do mapa de pessoal do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave, Cláudia Sofia Oliveira Ferreira Rêgo, com efeitos 
a 23 de outubro de 2018.

29 de novembro de 2018. — A Presidente do IPCA, Prof.ª Douto-
ra Maria José da Silva Fernandes.

311874871 

 Aviso (extrato) n.º 19093/2018
Nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, o 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave procedeu à alteração obrigatória 
de posicionamento remuneratório, nos termos do artigo 35 -C do Decreto-
-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto do docente José Manuel Teixeira 
Pereira, Professor Adjunto, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 2, índice 195 da tabela remuneratória do pessoal docente do 
ensino superior politécnico.

Estas alterações produzem efeitos a 1 de janeiro de 2018.
30 de novembro de 2018. — A Presidente do IPCA, Prof. Doutora 

Maria José da Silva Fernandes.
311874182 

 Aviso (extrato) n.º 19094/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho, torna -se público que, por iniciativa da trabalhadora, 
foi rescindido o contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, da Técnica Superior do mapa de pessoal do Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave, Maria José Lima de Jesus, com efeitos 
a 19 de outubro de 2018.

30 de novembro de 2018. — A Presidente do IPCA, Prof. Doutora 
Maria José da Silva Fernandes.

311874969 

 Despacho (extrato) n.º 12324/2018
Nos termos do disposto no artigo 46.º e segs. da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
e após o processo de avaliação final realizado pelo júri nomeado para 
o efeito, torna -se público que o Especialista de Informática de Grau I, 
Nível 2, António José de Oliveira Nabais, concluiu com sucesso, com a 
nota final de 16 valores, o período experimental na carreira e categoria 
de Especialista de Informática de Grau I, Nível 2, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de 
pessoal do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, com efeitos repor-
tados a 10/02/2017, na sequência do Aviso (extrato) n.º 9883/2016, de 
abertura do procedimento, publicado no Diário da República, n.º 153, 
de 10/08, sendo o tempo de duração do período experimental contado 
para efeitos na carreira e categoria em causa, de acordo com o artigo 48.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

26 de março de 2018. — A Presidente do IPCA, Prof. Doutora Maria 
José da Silva Fernandes.

311885093 

 Despacho (extrato) n.º 12325/2018
Nos termos do disposto no artigo 46.º e segs. da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
após o processo de avaliação final realizado pelo júri nomeado para o 
efeito, torna-se público que a assistente técnica, Paula Manuela Pereira 
dos Santos Dias, concluiu com sucesso, com a nota final de 12,73 valores, 
o período experimental na carreira e categoria de assistente técnica, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, do mapa de pessoal do Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave, com efeitos reportados a 25 de agosto de 2017, na sequência do 
Aviso (extrato) n.º 4601/2017, de abertura do procedimento, publicado no 
Diário da República, n.º 102, de 26 de maio, sendo o tempo de duração 
do período experimental contado para efeitos na carreira e categoria 
em causa, de acordo com o artigo 48.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas.

30 de maio de 2018. — A Presidente do IPCA, Prof.ª Doutora Maria 
José da Silva Fernandes.

311884883 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Despacho n.º 12326/2018
Considerando a necessidade de adquirir serviços de vigilância e se-

gurança humana e de ligação a central de receção e monitorização de 
alarmes para o Instituto Politécnico de Coimbra;

Considerando que a contratação envolve encargos a suportar em mais 
do que um ano económico;

Considerando que os encargos serão suportados por verbas inscritas 
e a inscrever na fonte de financiamento de receitas próprias;

Considerando que o Instituto Politécnico de Coimbra não tem quais-
quer pagamentos em atraso;

Em conformidade com o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 11.º do 
Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e o artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e no uso da competência delegada pelo 
Despacho n.º 3628/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 50, de 11 de março, determino o seguinte:

1) É autorizada a assunção de compromissos plurianuais decorren-
tes da execução do contrato de prestação de serviços de vigilância e 
segurança humana e de ligação a central de receção e monitorização de 
alarmes, repartidos da seguinte forma:

a) Ano de 2019: valor de 102.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa 
legal;

b) Ano de 2020: valor de 102.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa 
legal;

2) Os encargos serão satisfeitos por conta de verbas a inscrever nos 
anos respetivos;

3) A importância fixada para cada ano poderá ser acrescida do saldo 
do ano apurado no ano que antecede.

07.12.2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, 
Jorge Manuel dos Santos Conde.

311891881 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Despacho n.º 12327/2018
Em cumprimento do Acórdão proferido pelo Tribunal Central Admi-

nistrativo do Norte, em 15/07/2016, no âmbito do processo n.º 1462/
10.3BEPRT e da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto, no processo executivo n.º 1446/10.1BEPRT -A, declara -se, nos 
termos e ao abrigo do disposto no artigo 163.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, a anulação de todos os atos subsequentes ao ato 
de abertura do concurso praticados no procedimento aberto pelo Edital 
n.º 949/2009, publicado no DR, 2.ª série, n.º 172, de 4/09/2009, retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 2418/2009, de 30/09/2009.

26 de novembro de 2018. — A Presidente do ISEP, Maria João Via-
monte.

311891768 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Despacho (extrato) n.º 12328/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, 

proferidos nas datas abaixo mencionadas:
10 de outubro de 2018
Sara Catarina Ludovino Sacramento — foi autorizada a celebração do 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 30 %, e acumulação 


