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Membro do Grupo de Interno que concebeu e implementou os pri-
meiros Serviços Partilhados no Politécnico do Porto.

Coordenador da conceção e implementação de um novo conceito 
alimentar no Politécnico do Porto (MENU 4.0).

Coordenador da elaboração de um novo modelo integrado de aloja-
mento no Politécnico do Porto.

Responsável pela conceção e implementação do Orçamento Partici-
pativo da Ação Social do Politécnico do Porto (opAS).

Representante na Plataforma FINICIA -Porto, com coordenação ins-
titucional do IAPMEI (2004 a 2006).

Membro da Comissão para a implementação do Controlo Interno nos 
Serviços Centrais (2005).

Membro da Comissão responsável pela conceção do Sistema de Apoio 
à Gestão do Plano de Atividades e Colaboração na elaboração da Carta 
de Indicadores, segundo a metodologia dos Balanced Scorecards (2005).

Membro do Steering Committee responsável pela elaboração do 
Relatório de Autoavaliação, no âmbito do Processo de Avaliação Ins-
titucional Internacional desencadeado pelo MCTES, coordenado pela 
EUA Associação Europeia de Universidades (2006 e 2007).

Órgãos e Entidades:
Membro do Conselho Geral (2007 -2017), Conselho de Gestão 

(2010 -2018), Conselho Académico (2010 -2018) e do Conselho de Ação 
Social do Instituto Politécnico do Porto (2015 -2018).

Membro do Working Group for Harmonisation and Quality Assurance 
na Rede Internacional Euromed Permanent University Forum (2008).

Vogal da Direção (2010 -2012) e Secretário do Conselho Fiscal da 
Casa de Pessoal do Politécnico do Porto.

Membro da Ordem dos Economista (N.º 9381) e Membro da Ordem 
dos Contabilistas Certificados (N.º 64588).

311957386 

 Instituto Superior de Engenharia do Porto

Aviso (extrato) n.º 1038/2019
Para os devidos efeitos, torna -se pública a lista de ordenação e clas-

sificação final da candidata aprovada no procedimento concursal de 
seleção internacional para a contratação, a termo resolutivo certo, de 
um investigador doutorado, na área científica de Biotecnologia e Bioen-
genharia, para o Instituto Superior de Engenharia do Porto do Instituto 
Politécnico do Porto, que se encontra afixada em local público da ins-
tituição e disponibilizada no respetivo portal institucional. A abertura 
do procedimento concursal foi publicitada pelo edital n.º 819/2018, 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 162, de 23 de agosto de 2018, 
retificado por declaração n.º 733/2018, publicada na 2.ª série do Diá-
rio da República, n.º 194, de 09 de outubro de 2018 e publicitada nos 
portais institucionais obrigatórios, conforme disposto no artigo 11.º do 
Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações em vigor. 
Respeitando o disposto no artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 
29 de agosto, com as alterações em vigor, a Lista de ordenação e classi-
ficação final foi homologada por despacho da Sra. Presidente do ISEP, 
Maria João Viamonte, em 12 de novembro de 2018.

19 de novembro de 2018. — A Secretária do ISEP, Alexandra Afonso 
Ribeiro.

311963193 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Aviso n.º 1039/2019

Recrutamento de 1 (um) técnico superior, por mobilidade na cate-
goria ou por mobilidade intercarreiras, para o exercício de fun-
ções no serviço de Aprovisionamento e Património dos Serviços 
Centrais do Instituto Politécnico de Santarém.
Torna -se público que o Instituto Politécnico de Santarém, pretende 

recrutar 1 (um) técnico superior, por mobilidade na categoria ou por 
mobilidade intercarreiras, ao abrigo do disposto no artigo 92.º e seguintes 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, nos seguintes termos:

1 — Caracterização da Oferta:
1.1 — Tipo de oferta: Mobilidade na categoria ou por mobilidade 

intercarreiras;
1.2 — Carreira/Categoria: técnico superior;
1.3 — Número de postos de trabalho: 1 (um)
1.4 — Remuneração:
1.4.1 — Em caso de mobilidade na categoria irá auferir a remuneração 

base detida no serviço de origem, ou de acordo com o estipulado no 

artigo 18.º da LOE para 2019 — Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro 
de 2018.

1.4.2 — Em caso de mobilidade intercarreiras irá auferir nos termos 
dos n.os 2 e 3 do artigo 153.º da LTFP

2 — Caracterização do Posto de Trabalho:
O posto de trabalho ao presente recrutamento envolve o exercício de 

funções da carreira de Técnico Superior, tal como descritas em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do Regulamento Interno dos Serviços 
n.º 630/2010, publicado no DR. 2.ª série, n.º 142, de 23 de julho de 2010, 
do Instituto Politécnico de Santarém.

O Técnico Superior desempenhará as suas funções no Serviço de Apro-
visionamento e Património dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico 
de Santarém, competindo -lhe a execução das seguintes atividades:

a) Análise dos pedidos das várias unidades requisitantes e escolha 
dos procedimentos de ajuste direto, de consulta prévia, de concurso 
público ou de concurso limitado por prévia qualificação tendo por base 
os limites definidos no Código dos Contratos Públicos;

b) Desenvolvimento das peças técnicas e administrativas relativas 
à aquisição de bens e serviços e empreitadas de construção e benefi-
ciação, no período de cada ano económico, respeitando as disposições 
legais vigentes;

c) Efetuar todas as operações relativas ao controlo de todo o patrimó-
nio incluindo o cálculo das amortizações e os processos de abate;

d) Organizar o cadastro e manter atualizado o inventário de todos os 
bens patrimoniais do Instituto, nos termos da legislação aplicável;

e) Organizar os processos de aquisição de material de uso corrente 
necessário ao normal funcionamento dos serviços e promover a adequada 
gestão dos respetivos stocks;

f) Assegurar o expediente e arquivo da informação própria do sector;
g) Executar outras tarefas no âmbito da área de atuação na área do 

Patrimonial e de compras.

3 — Requisitos de admissão:
3.1 — Relação jurídica: os candidatos devem ser detentores de uma 

relação jurídica de emprego público, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas, constituída por tempo indeterminado.

3.2 — Habilitação Académica: Titularidade de Licenciatura, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional.

4 — Requisitos preferenciais:
Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia, Administração 

Pública ou em áreas afins;
Possuir experiência em matérias de aprovisionamento e gestão patri-

monial e Contratação Pública;
Possuir experiência comprovada em plataformas Contratação Pú-

blica;

5 — Local de trabalho: Instituto Politécnico de Santarém, Complexo 
Andaluz, — Apartado 279 - 2001 -904 — Santarém

6 — Métodos de Seleção: Avaliação curricular complementada com 
entrevista profissional de seleção. Apenas serão convocados para a 
entrevista os candidatos que reúnam os requisitos de admissão e que 
sejam selecionados na avaliação curricular.

7 — Prazo de Apresentação das Candidaturas: 10 (dez) dias úteis a 
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

8 — Formalização das Candidaturas: através de requerimento dirigido ao 
Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Complexo Andaluz, Apar-
tado 279, 2001 -904 Santarém, ou pessoalmente, no período compreendido 
entre as 10h e as 12h30 e entre as 14h30 e as 16h30, ou ainda através de 
correio eletrónico para o endereço de e -mail: r.humanos@ipsantarem.pt.

Do requerimento deverá constar os seguintes elementos: identificação 
do/a candidato/a com nome completo, número do bilhete de identidade 
ou Cartão de Cidadão, data de nascimento, morada e contacto telefónico, 
no requerimento o/a candidato/a tem de manifestar o seu consentimento 
para que as comunicações e notificações no âmbito do recrutamento 
possam ter lugar por correio eletrónico, indicando o respetivo endereço, 
deverá ainda indicar o n.º do aviso publicado no Diário da República 
ou com o código de oferta da BEP.

As candidaturas deverão ser acompanhadas da seguinte documentação:
a) Curriculum Vitae detalhado, dele devendo constar, para além de 

outros elementos julgados necessários, as habilitações literárias, as 
funções e atividades que exerce, bem como as que exerceu, com indi-
cação dos respetivos períodos de duração e atividades relevantes, assim 
como as ações de formação realizadas, com indicação das instituições 
conferentes, datas de realização e respetiva duração;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos de outras ações de formação fre-

quentadas;
d) Declaração autenticada e atualizada à data do presente aviso emitida 

pelo serviço de origem, com data igual ou posterior à do presente aviso 
de abertura, da qual conste inequivocamente;

Alice.Luis
Realce



2054  Diário da República, 2.ª série — N.º 11 — 16 de janeiro de 2019 

e) A identificação da relação jurídica de emprego público de que é 
titular;

f) A posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado, 
com indicação do respetivo montante pecuniário;

g) As atividades que executa no momento da candidatura;
h) A avaliação do desempenho relativa aos últimos três anos, ou sendo 

o caso, indicação dos motivos de não avaliação em um ou mais anos.

9 — A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em 
https://www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publici-
tação e estará ainda disponível na página eletrónica do Instituto — 
http://www.ipsantarem.pt/

10 — Composição do Júri de Seleção
Presidente do Júri: Teresa de Jesus Iria Salvador, Administradora do 

Instituto Politécnico de Santarém
1.º Vogal Efetivo: Vitor Manuel Madeira Alexandre, Diretor de Servi-

ços de Administração Geral do Instituto Politécnico de Santarém
2.º Vogal Efetivo: Marta Cecília da Conceição Graça, Técnica Superior 

do Instituto Politécnico de Santarém
1.º Vogal Suplente: Silvia Marina Faria Alves Matias, Chefe de Divi-

são da Divisão Financeira do Instituto Politécnico de Santarém
2.º Vogal Suplente: Célia Cristina Russo Vieira Colaço, Chefe de 

Divisão dos Recursos Humanos do Instituto Politécnico de Santarém
7 de janeiro de 2019. — A Administradora, Teresa de Jesus Iria 

Salvador.
311960836 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Aviso n.º 1040/2019
Torna -se público que se encontra disponibilizada em www.ips.pt, a 

lista definitiva de ordenação final, do concurso documental para provi-
mento de um posto de trabalho, na categoria de professor coordenador, 
para a área disciplinar de Biotecnologia e na área disciplinar de Processos 
em Engenharia Química e Biológica, para exercer funções na Escola 
Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Edital n.º 346/2018, publicado no Diário da República n.º 60, 
2.ª série, de 26 de março, retificado pela declaração n.º 277/2018, publi-
cada no Diário da República n.º 71, 2.ª série, de 11 de abril, homologada 
por despacho de 21/12/2018 do presidente do IPS.

4 de dezembro de 2019. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
311962367 

termo resolutivo certo, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de 30 % para 45 %, para exercer funções na Escola Superior de 
Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico.

Bráulio José d’ Almeida Marques — autorizada, pelo período de 
29/10/2018 a 14/03/2019, a alteração do contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidado, em regime 
de tempo parcial de 30 % para 15 %, para exercer funções na Escola 
Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico.

De 09/11/2018:
André Miguel Namorado Canhoto Antunes — autorizada, pelo período 

de 12/11/2018 a 31/08/2019, a alteração do contrato de trabalho em fun-
ções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidado, em 
regime de tempo parcial de 55 % para 25 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico.

27 de dezembro de 2018. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
311960382 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Despacho (extrato) n.º 732/2019
Por despacho de 23 de outubro de 2018 do Vice Presidente do Instituto 

Politécnico de Tomar:
George Harold Nash — Contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, em regime 
de tempo parcial 32 % do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 01 
de novembro de 2018 e término a 30 de novembro de 2018, auferindo a 
remuneração correspondente a 32 % do escalão 1, índice 185, constante 
do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Poli-
técnico para esta categoria. (Contratação isenta de fiscalização prévia 
por parte do Tribunal de Contas).

30 de novembro de 2018. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

311898937 

 Despacho (extrato) n.º 733/2019
Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 44.º, do Código do Proce-

dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 
de janeiro no n.º 4 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 206/2009, de 31 de 
agosto e no n.º 4, do artigo 14.º, do Regulamento de atribuição do Título 
de Especialista no Instituto Politécnico de Tomar, delego na Doutora Carla 
Sofia Catarino Silva Mota, Diretora da Escola Superior de Tecnologia 
de Abrantes e Professora Adjunta do Instituto Politécnico de Tomar a 
competência para o exercício das funções como Presidente do júri das 
provas para a atribuição do título de especialista requerida pela Licenciada 
Andreia Marisa Fernandes Silva, para a área de Informação e Jornalismo.

3 de dezembro de 2018. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel 
Carvalho Pina de Almeida.

311911474 

PARTE G

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 80/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central 

do Sistema de Saúde, I.P., foram homologadas as listas de colocação 
no âmbito do Internato Médico IM 2018 — Ingresso em formação 
específica.

De acordo com o n.º 4 do art.º 35.º do Regulamento do Internato 
Médico aprovado pela Portaria n.º 224 -B/2015, de 29 de julho, foram 
colocados, numa vaga normal, na Unidade Local de Saúde de Castelo 
Branco, E.P.E., com efeitos a 1 de janeiro de 2019, os seguintes médicos:

Inês Maria Lopes Pestana, interna do internato médico de Gastren-
terologia;

Joana Moreira Neves Costa Peliteiro, interna do internato médico 
de Cirurgia Geral;

Soraia Andreia Proença Silva, interna do internato médico de Me-
dicina Interna.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

3 de janeiro de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração, 
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., Dr. António 
Vieira Pires.

311958366 

 Despacho (extrato) n.º 731/2019
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

proferidos nas datas abaixo indicadas:
De 29/10/2018:
Helder Galvão Pereira — autorizada, pelo período de 29/10/2018 a 

14/03/2019, a alteração do contrato de trabalho em funções públicas a 


