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 Despacho (extrato) n.º 2727/2019
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

proferidos nas datas abaixo indicadas:

De 02/11/2018:
Augusto Joaquim de Carvalho Lança — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como professor 
adjunto convidado, em regime de acumulação a tempo parcial a 30 %, 
para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 
deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de € 605,63, 
correspondente ao escalão 1, índice 185, pelo período de 06/11/2018 
a 29/03/2019.

De 05/12/2018:
Patrícia Maria Azevedo Moniz — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, como professora adjunta 
convidada, a tempo parcial a 25 %, para exercer funções na Escola 
Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com 
a remuneração mensal de € 504,69, correspondente ao escalão 1, ín-
dice 185, pelo período de 06/12/2018 a 29/03/2019.

15 de janeiro de 2019. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
312062369 

 Escola Superior de Saúde
Despacho n.º 2728/2019

Nos termos do n.º 12 do artigo 18.º dos Estatutos da Escola Superior 
de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, homologados pelo Despa-
cho n.º 860/2010, publicado no Diário da República n.º 8, 2.ª série, de 
13 de janeiro, nomeio como subdiretora da Escola Superior de Saúde, 
Madalena Ramos Lopes Gomes da Silva, Professora Coordenadora 
desta Escola.

A presente nomeação produz efeitos na data do presente despacho.
10 de julho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor António Manuel dos 

Reis Marques.
312058319 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho n.º 2730/2019

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 
21.11.2018, ao abrigo dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de 
janeiro na nova redação que lhe foi dada pelas Lei n.º 64/2011 de 22 de 
dezembro, Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e Lei n.º 128/2015, de 03 de 
setembro, foi autorizada a renovação da Comissão de Serviço de Fer-
nando Manuel Baptista Cardoso do Carmo, como Dirigente Intermédio 
de 1.º Grau da Direção de Serviços Financeiros, de Planeamento e de 
Gestão dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, 
pelo período de três anos, com efeitos a 12 de fevereiro de 2019.

11 de fevereiro de 2019. — O Presidente do IPL, Prof. Doutor Elmano 
da Fonseca Margato.

Elementos de certificação na qualidade
Entidade: Serviços de Ação Social Escolar do Instituto Politécnico 

de Lisboa.
Nome do designado: Fernando Manuel Baptista Cardoso do Carmo.
Cargo de direção: Diretor de Serviços.
Início da comissão de serviço: 2019 -02 -12.
Cessação da comissão de serviço: 2022 -02 -12.

312058221 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extrato) n.º 2729/2019

Por despacho de 22 de janeiro de 2019 do Vice -presidente do Instituto 
Politécnico de Tomar:

Fernando Augusto Rodrigues Coimbra — Contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Con-
vidado, em regime de tempo parcial 16 % do Instituto Politécnico de 
Tomar, com início a 28 de janeiro de 2019 e término a 28 de fevereiro 
de 2019, auferindo a remuneração correspondente a 16 % do escalão 1, 
índice 185, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 
Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

(Contratação isenta de fiscalização prévia por parte do Tribunal de 
Contas.)

5 de fevereiro de 2019. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

312078026 

PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Saúde

Direção Regional da Saúde

Unidade de Saúde da Ilha do Corvo

Listagem n.º 3/2019/A

Homologação Listagem de Classificação Final

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de um posto de trabalho na categoria de técnico superior das 

áreas de diagnóstico e terapêutica — profissão de fisioterapeuta, da car-
reira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, 
para o quadro regional da Ilha do Corvo, afeto à Secretaria Regional da 
Saúde, Direção Regional da Saúde, Unidade de Saúde da Ilha do Corvo, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 15.º do Decreto -Lei n.º 564/99, 
de 21 de dezembro, aplicável ex vi artigo 22.º, n.º 2, do Decreto -Lei 
n.º 111/2017, de 31 de agosto, aberto por deliberação do conselho de 
administração de 28 de maio de 2018, mediante a autorização prévia de 
sua excelência o Vice -Presidente do Governo Regional dos Açores, de 24 
de maio de 2018, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 116/0 
de 19 de junho de 2018, homologada por despacho do concelho de 
administração na data 07 -02 -2019.

Luís Miguel Fraga da Silva — 13,25 valores
Sónia Paula Miguel Conduto — 15,88 valores
7 de fevereiro de 2019. — O Presidente do Conselho de Administra-

ção, Carlos Teixeira.
312063973 

do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a assunção do 
compromisso plurianual decorrente da execução do contrato.

12 de dezembro de 2018. — O Presidente, Pedro Miguel Calado 
Dominguinhos.

312063162 


