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Unidade curricular
(1)

Área
científica

(2)
Tipo
(3)

Horas de trabalho

Créditos
Total

Contacto
(4)

T TP PL OT

Segurança Alimentar no setor da Distribuição, Restau-
ração e Catering.

IA 1.º ano/2.º semestre 162 60 4,5 6

Reologia e Estrutura dos Alimentos. . . . . . . . . . . . . . . IA 1.º ano/2.º semestre 162 60 4,5 6
Segurança Alimentar na Produção Pecuária  . . . . . . . . IA 1.º ano/2.º semestre 162 60 4,5 6
Segurança Alimentar na Produção Agrícola  . . . . . . . . IA 1.º ano/2.º semestre 162 60 4,5 6

(1) Denominação da unidade curricular; (2) sigla constante no quadro das áreas científicas; (3) organização do ano curricular; (4) indicar para 
cada atividade, o número de horas totais.

 311783787 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Aviso (extrato) n.º 16636/2018

Procedimento concursal no âmbito do programa de regularização 
extraordinária de vínculos precários,

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP)
No âmbito do programa de regularização extraordinária de víncu-

los precários, Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP), e 
nos termos do 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, conjugada com o n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro, torna -se público que, por despacho de 26/10/2018, do 
Presidente do Instituto, foi homologada a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos referente ao procedimento concursal, cujo aviso 
foi publicitado na BEP - OE OE201809/0035. Referência A — 1 (um) 
Assistente Técnico, na área do Secretariado da Presidência, dos Serviços 
Centrais do IPSantarém.

A referida lista unitária de ordenação final, poderá ser consultada em 
local visível e público nas instalações do Instituto Politécnico de Santa-
rém e na respetiva página eletrónica http://www.ipsantarem.pt/pt/home/.

30 de outubro de 2018. — A Administradora, Teresa de Jesus Iria 
Salvador.

311781697 

 Aviso (extrato) n.º 16637/2018
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 

 Despacho (extrato) n.º 10603/2018
Por despacho de 21/12/2017, do presidente do Instituto Politécnico 

de Santarém, foi concedida dispensa especial de serviço, nos termos do 
disposto do artigo 36.º-A do Decreto -Lei n.º 207, de 31 de agosto, na 
redação atual, a António José dos Santos Morão Lourenço, Professor 
Coordenador da Escola Superior de Gestão e Tecnologia deste Instituto, 
por um período de seis meses, a partir de 01 de outubro de 2018, para 
efeitos de atualização científica.

30 de outubro de 2018. — A Administradora, Teresa de Jesus Iria 
Salvador.

311781948 

n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, faz -se público que, após homologação 
por despacho do Presidente deste Instituto de 26/10/2018, 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 Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, 
aberto pelo aviso n.º 6148/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 90, de 10/05/2018, se encontra afixada nas instalações da 
Escola Superior Agrária de Santarém e disponibilizada nas páginas 
eletrónicas da Escola https://siesa.ipsantarem.pt/esa/ e do Instituto 
http://www.ipsantarem.pt/.

30 de outubro de 2018. — A Administradora, Teresa de Jesus Iria 
Salvador.

311781778 

PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Saúde

Direção Regional da Saúde

Unidade de Saúde da Ilha das Flores

Listagem n.º 10/2018/A

Lista de classificação final ao procedimento concursal para admissão 
a contrato em funções públicas por tempo indeterminado para 
um lugar da carreia de técnico superior das áreas de diagnóstico e 
terapêutica — área de terapia da fala autorizado por despacho de 
sua excelência o Vice -Presidente do Governo Regional de 23 maio 
de 2018, homologada por despacho do Conselho de Administração 
de 30 de outubro de 2018.
Ana Rita Cardoso Gonçalves — (15,69) Quinze virgula sessenta e 

nove valores

Daniela Furtado Faria — (14,84) Catorze virgula oitenta e quatro 
valores

Carlos Eduardo Monteiro Santos — (11,74) Onze virgula setenta e 
quatro valores

Joana Raquel Reis Fontes — (10,84) Dez virgula oitenta e quatro 
valores

Candidatos excluídos

Ana Maria Diniz Barros a)
Ivo Emanuel Paulino Fernandes a)

Excluído(a) por falta de comparência à entrevista profissional de 
seleção.

4 de setembro de 2018. — O Presidente, Ana Isabel Goulart Alves.
311780627 

 Listagem n.º 11/2018/A
Lista de classificação final ao procedimento concursal para admissão a 

contrato em funções públicas por tempo indeterminado para um lugar da 

Alice.Luis
Realce


