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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho n.º 11376/2018
Pedro Miguel Pereira Salvado Ferreira, professor adjunto da Escola 

Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico — de-
signado no cargo de Diretor da mesma Escola, com efeitos a partir de 
17 de outubro de 2018, na sequência de eleições, homologadas por meu 
despacho de 25 de setembro de 2018.

17 de outubro de 2018. — O Presidente, Prof. Doutor Pedro Domin-
guinhos.

311824975 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Despacho (extrato) n.º 11377/2018

Por despacho de 30 de julho de 2018 do Vice -Presidente do Instituto 
Politécnico de Tomar:

Vanda Cristina Frazão Neves — Contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime 
de tempo parcial 50 % do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 
10 de setembro de 2018 e término a 16 de fevereiro de 2019, auferindo a 
remuneração correspondente a 50 % do escalão 1, índice 100, 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).

28 de setembro de 2018. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

311840542 

 Despacho (extrato) n.º 11378/2018

Por despacho de 27 de setembro de 2018 do Vice -Presidente do 
Instituto Politécnico de Tomar:

Miguel Dinis de Oliveira — Contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime de 
tempo parcial 59 % do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 27 
de setembro de 2018 e término a 16 de fevereiro de 2019, auferindo a 
remuneração correspondente a 59 % do escalão 1, índice 100, 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.)

12 de outubro de 2018. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

311772924 

 Despacho (extrato) n.º 11379/2018
Por despacho de 30 de julho de 2018 do Vice -Presidente do Instituto 

Politécnico de Tomar:
Rodrigo José das Neves Morais — Contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime 
de tempo parcial 45 % do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 
12 de setembro de 2018 e término a 18 de fevereiro de 2019, auferindo a 
remuneração correspondente a 45 % do escalão 1, índice 100, constante 
do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Poli-

 Despacho (extrato) n.º 11380/2018
Por despacho de 11 de setembro de 2018 do Vice -Presidente do 

Instituto Politécnico de Tomar:

André Filipe Sá e Silva — Contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime de 
tempo parcial 59 % do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 12 
de setembro de 2018 e término a 16 de fevereiro de 2019, auferindo a 
remuneração correspondente a 59 % do escalão 1, índice 100, 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.)

17 de outubro de 2018. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

311773645 

 Despacho (extrato) n.º 11381/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, de 09 

de julho de 2018, foi ao Licenciado Carlos David Magalhães Queiroz, 
autorizada a transição para o regime de trabalho em funções públicas 
na modalidade de contrato por tempo indeterminado, na categoria 
de Assistente do 2.º Triénio, da carreira docente do Ensino Superior 
Politécnico, no Instituto Politécnico de Tomar, com efeitos a 07 de 
julho de 2018, nos termos do n.º 9 do artigo 6.º, da Lei n.º 7/2010 de 
13 de maio, alterada pelo Decreto -Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, 
e pela Lei n.º 65/2017 de 9 de agosto de 2017 e alínea a) do n.º 3 e 
n.º 4 dos artigos 6.º e 7.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho. (Contratação isenta de fiscalização prévia por parte do 
Tribunal de Contas.)

17 de outubro de 2018. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

311773653 

 Despacho (extrato) n.º 11382/2018
Por despacho de 12 de setembro de 2018 do Vice -Presidente do 

Instituto Politécnico de Tomar:
Carlos Manuel Dias Filipe — Contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, 
em regime de tempo parcial 40 % do Instituto Politécnico de 
Tomar, com início a 12 de setembro de 2018 e término a 16 de 
fevereiro de 2019, auferindo a remuneração correspondente a 
40 % do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remunera-
tório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta 
categoria. (Contratação isenta de fiscalização prévia por parte do 
Tribunal de Contas.)

22 de outubro de 2018. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

311773775 

 Despacho (extrato) n.º 11383/2018
Por despacho de 12 de setembro de 2018 do Vice -Presidente do 

Instituto Politécnico de Tomar:

Diogo Gomes Almeida Chambel Lopes — Contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo como Professor Ad-
junto Convidado, em regime de tempo integral do Instituto Poli-
técnico de Tomar, com início a 12 de setembro de 2018 e término 
a 31 de agosto de 2019, auferindo a remuneração correspondente 
ao 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.)

22 de outubro de 2018. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

311773791 

técnico para esta categoria. (Contratação isenta de fiscalização prévia 
por parte do Tribunal de Contas.)

15 de outubro de 2018. — O Vice -Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

311773548 

2 — Por razões de conveniência, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
artigo 165.º do Código do Procedimento Administrativo, revogo par-
cialmente o referido despacho, na parte relativa à data do início de 
funções.

3 — Neste contexto, a nomeação da Professora Maria Costa Po-
tes Franco Barroso Santa -Clara Barbas como Pró -Presidente para 
as áreas dos Projetos e Inovação, tem efeitos reportados a 9 de 
novembro de 2018.

14 de novembro de 2018. — O Presidente, José Mira Potes.
311822747 


