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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Aviso (extrato) n.º 14084/2018
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 6 de abril, faz -se público que, após homologação por despacho do 
Presidente deste Instituto de 31/08/2018 a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos aprovados ao procedimento concursal comum 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, para admissão de um assistente operacional, para a 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Politécnico de 
Santarém, aberto pelo aviso n.º 6836/2018, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 98, de 22 de maio de 2018, se encontra afixada 
nas instalações da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e dispo-
nibilizada nas páginas eletrónicas da Escola https://esdrm.ipsantarem.pt 
e do Instituto http://www.ipsantarem.pt/.

31 de agosto de 2018. — O Presidente, Jorge Alberto Guerra Justino.
311661508 

 Aviso (extrato) n.º 14085/2018

Anulação de procedimento por mobilidade interna de um técnico 
superior para exercer funções nos Recursos Humanos

dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Santarém

Torna -se público que por despacho de 03 de setembro de 2018, do 
Presidente do Instituto, devido à regularização de vários procedimentos 
concursais no âmbito do PREVPAV em curso, foi anulado o procedi-
mento por mobilidade interna de recrutamento de um posto de trabalho 
na carreira e categoria técnico superior, para exercer funções nos recursos 
humanos dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Santarém, cujo 
aviso n.º 9151/2018, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, de 
5 de julho de 2018, e na BEP oferta n.º OE2015807/0151.

3 de setembro de 2018. — O Presidente, Jorge Alberto Guerra Jus-
tino.

311667316 

 Aviso (extrato) n.º 14086/2018
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 
6 de abril, faz -se público que, após homologação por despacho do Presi-
dente deste Instituto de 05/09/2018 a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados ao procedimento concursal comum na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para 
admissão de dois assistentes operacionais para a Escola Superior Agrária 
do Instituto Politécnico de Santarém, aberto pelo aviso n.º 2009/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 31, de 13/02/2018, se 
encontra afixada nas instalações da Escola Superior Agrária de Santa-
rém e disponibilizada nas páginas eletrónicas da Escola https://siesa.
ipsantarem.pt/esa/ e do Instituto http://www.ipsantarem.pt/.

6 de setembro de 2018. — O Presidente, Jorge Alberto Guerra Jus-
tino.

311661346 

 Despacho (extrato) n.º 9267/2018
Por despacho de 27 de agosto de 2018, do Presidente do Instituto e no 

uso da competência própria constante da alínea e) do n.º 2 do artigo 27.º 
dos Estatutos do IPSantarém, homologados pelo Despacho Normativo 
n.º 56/2008, publicado no DR, 2.ª série, n.º 214, de 4 de novembro de 
2008, nos termos do disposto n.º 3 do artigo 31.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 as alterações introduzidas pelo n.º 1 do artigo 72.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, atualmente n.º 1 do artigo 154.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções públicas, aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, autorizo a opção pela remuneração 
base devida na situação jurídico funcional de origem do administrador 
dos Serviços de Ação Social do IPSantarém, António José Duarte da 
Fonseca, para o qual foi nomeado por meu Despacho n.º 9664/2016, 
publicado no DR, 2.ª série, n.º 143, de 27 de julho de 2016, com efeitos 
a 01 de setembro de 2018.

27 de agosto de 2018. — O Presidente, Jorge Alberto Guerra Jus-
tino.

311667284 

 Despacho (extrato) n.º 9268/2018
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Santarém, 

proferidos nas datas abaixo mencionadas:
9 de julho de 2018:
Pedro Maria Nogueira Carvalho, foi autorizado, a pedido do inte-

ressado, ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, a cessação da 
comissão de serviço do cargo de Administrador, do Instituto Politécnico 
de Santarém, com efeitos à data de 31 de agosto de 2018.

2 de agosto de 2018:
António Manuel Balbino Caldeira, foi autorizado o contrato de tra-

balho em funções públicas por tempo indeterminado, em regime de 
tempo integral e exclusividade, na categoria de Professor Adjunto, 
com efeitos a 14/07/2018, na sequência da transição, de acordo com 
os n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 45/2016, de 17/8, alterado, 
pela Lei n.º 65/2017, de 9 de agosto, para exercer funções na Escola 
Superior de Gestão e Tecnologia deste Instituto, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 3, índice 210 (com exclusividade) da tabela 
do pessoal docente do ensino superior politécnico.

3 de agosto de 2018:
Dário Elias Félix de Oliveira Rodrigues — autorizada a manutenção 

do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
em regime de tempo integral e exclusividade, como Professor Adjunto, 
da Escola Superior de Gestão e Tecnologia deste Instituto, com efeitos a 
partir de 21/01/2019, nos termos do artigo 10.º -B do Estatuto da Carreira 
do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, após conclusão do 
período experimental.

9 de agosto de 2018:
Diogo Manuel Teixeira Monteiro — foi autorizada a celebração do 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo integral e exclu-
sividade, para exercer funções na ESDRM deste Instituto, a partir de 
01/09/2018 e até 31/08/2019, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1, índice 185 (com exclusividade) da tabela do pessoal docente 
do ensino superior politécnico.

13 de agosto de 2018:
Igor Alexandre da Silva Dias — foi autorizado o contrato de tra-

balho em funções públicas por tempo indeterminado, na categoria de 
Professora Adjunta, em regime de tempo integral e exclusividade, com 
efeitos reportados a 19/04/2018, na sequência da transição prevista na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 45/2016, de 17/8, com 
período experimental de cinco anos, para exercer funções na ESAS 
deste Instituto, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 185 (com exclusividade) da tabela do pessoal docente do ensino 
superior politécnico.

07/09/2018. — O Presidente, Jorge Alberto Guerra Justino.
311661516 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Aviso n.º 14087/2018
No âmbito do programa de regularização extraordinária de vínculos 

precários (PREVPAP), nos termos e para os efeitos conjugados do n.º 1 
do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e do n.º 6 do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republi-
cada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por 
despacho do Presidente do IPS, de dia 17/09/2018, foram homologados 
os resultados dos seguintes procedimentos concursais:

Referência A — 2 (dois) técnicos de informática, de grau 1, nível 1, 
na área de Informática — OE201808/0571;

Referência B — 1 (um) técnico superior, na área de Apoio à Inovação, 
I&D e Empreendedorismo — OE201808/0573;

Referência C — 1 (um) Técnico Superior, na área de Planeamen-
to — OE201808/0573;

Referência D — 1 (um) técnico superior, na área de Recursos Huma-
nos — OE201808/0573;

Referência E — 1 (um) técnico superior, na área de Internacionali-
zação e Mobilidade — OE201808/0573;

Alice.Luis
Realce




