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De 27 de fevereiro de 2018:
Hugo Miguel da Silva Carvalho — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convi-
dado, em regime de tempo parcial a 55 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 600,17, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 27/02/2018 a 18/08/2018.

De 28 de fevereiro de 2018:
Carlos Manuel Teixeira Fortunato, professor adjunto convidado, a 

exercer funções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, deste 
Instituto Politécnico — autorizada a alteração do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo 
parcial de 30 % para 50 %, e a renovação pelo período de 02/03/2018 
a 31/08/2018.

De 29 de março de 2018:
Alexandra Cristina Gonçalves Vilhena Nobre — autorizado o contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 
convidada, em regime de tempo parcial a 30 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 327,37, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 30/03/2018 a 28/09/2018.

26 de junho de 2018. — A Administradora, Maria de Lurdes Cardina 
Pedro.

311470356 

 Despacho (extrato) n.º 6996/2018
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

proferidos nas datas abaixo indicadas:
De 15 de dezembro de 2017:
Maria Lucília Marcos Moreira da Silva — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como professora 
coordenadora convidada, em regime de acumulação a tempo parcial a 
25 %, para exercer funções na Escola Superior de Educação deste Insti-
tuto Politécnico com a remuneração mensal de € 682,01, correspondente 
ao escalão 3, índice 250, pelo período de 05/02/2018 a 10/08/2018.

De 29 de janeiro de 2018:
Rita Branco de Brito, assistente convidada, a exercer funções na 

Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico — autorizada a 
alteração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, em regime de tempo parcial de 40 % para 55 %, pelo período de 
05/02/2018 a 23/08/2018.

De 30 de janeiro de 2018:
Ana Paula Monteiro Rodrigues Cardoso — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 
convidada, em regime de tempo parcial a 55 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico, com a remu-
neração mensal de € 600,17, correspondente ao escalão 1, índice 100, 
pelo período de 05/02/2018 a 10/08/2018.

Ana Ramos Alcântara — autorizado o contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada, em regime 
de tempo parcial a 25 %, para exercer funções na Escola Superior de 
Educação deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de 
€ 272,81, correspondente ao escalão 1, índice 100, pelo período de 
05/02/2018 a 10/08/2018.

Ana Teresa Garcia Perloiro — autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada, 
em regime de tempo parcial a 30 %, para exercer funções na Escola 
Superior de Educação deste Instituto Politécnico, com a remuneração 
mensal de € 327,37, correspondente ao escalão 1, índice 100, pelo 
período de 05/02/2018 a 10/08/2018.

 Despacho n.º 6997/2018
De acordo com os artigos 40.º -S e 40.º -U do Decreto -Lei n.º 74/2006, 

de 24 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de 
setembro (Regime jurídico dos graus académicos e diplomas do ensino 
superior — RJGDES), foi submetido um pedido de registo de alteração 
do Curso Técnico Superior Profissional de Reabilitação Energética e 
Conservação de Edifícios (T065), pela Escola Superior de Tecnologia 
do Barreiro, do Instituto Politécnico de Setúbal, publicado como anexo 
ao Aviso n.º 10059/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, 
de 16 de agosto de 2016, tendo o mesmo sido deferido pela Direção 
Geral do Ensino Superior, com o número de registo de alteração R/Cr 
282.1/2015, em 21 de junho de 2018, sendo as alterações relativas ao 
número máximo de estudantes a admitir em cada ano letivo; ao número 
máximo de estudantes inscritos em simultâneo e às localidades de mi-
nistração do curso, conforme descrito na tabela: 

António Manuel Lopes — autorizado o contrato de trabalho em fun-
ções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidado, em 
regime de tempo parcial a 50 %, para exercer funções na Escola Superior 
de Educação deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal 
de € 545,61, correspondente ao escalão 1, índice 100, pelo período de 
05/02/2018 a 10/08/2018.

De 05 de fevereiro de 2018:
Elsa Marisa Alves Sustelo Marianito da Silva Nunes — autorizado 

o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
como professora adjunta convidada, em regime de acumulação a tempo 
parcial a 30 %, para exercer funções na Escola Superior de Educação 
deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de € 605,63, 
correspondente ao escalão 1, índice 185, pelo período de 05/02/2018 
a 10/08/2018.

De 07 de fevereiro de 2018:
Ana Cristina Costa Gaspar da Silva Domingos — autorizado o con-

trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
assistente convidada, em regime de acumulação a tempo parcial a 50 %, 
para exercer funções na Escola Superior de Educação deste Instituto 
Politécnico, com a remuneração mensal de € 545,61, correspondente ao 
escalão 1, índice 100, pelo período de 08/02/2018 a 10/08/2018.

César António dos Reis Gomes — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convi-
dado, em regime de acumulação a tempo parcial a 30 %, para exercer 
funções na Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 327,37, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 08/02/2018 a 10/08/2018.

Marta Isabel Moreno da Silva — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convi-
dada, em regime de acumulação a tempo parcial a 50 %, para exercer 
funções na Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 545,61, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 08/02/2018 a 10/08/2018.

Sandra Maria Rodrigues Marques — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convi-
dado, em regime de acumulação a tempo parcial a 45 %, para exercer 
funções na Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 491,05, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 08/02/2018 a 10/08/2018.

De 28 de fevereiro de 2018:
Cristina Maria Pinto Roldão, professora adjunta convidada, a exer-

cer funções na Escola Superior de Educação deste Instituto Politécni-
co — autorizada a alteração do contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial de 70 % para 80 %, 
pelo período de 28/02/2018 a 31/08/2018.

26 de junho de 2018. — A Administradora, Maria de Lurdes Cardina 
Pedro.

311470461 

Localidade Instalações Número máximo de estudantes
a admitir em cada ano letivo

Número máximo de estudantes
inscritos em simultâneo

Barreiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escola Superior de Tecnologia do Barreiro . . . . 37 93
Lisboa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CINEL — Centro de Formação Profissional da 

Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunica-
ções e Tecnologias da Informação.

24 60

 Este despacho produz efeitos a partir do ano letivo 2018/2019.

2 de julho de 2018. — O Vice -Presidente, em regime de suplência do Presidente, João Carlos Vinagre Nascimento dos Santos.
311488663 


