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 Despacho (extracto) n.º 11175/2011
Por despacho de 2 de Março de 2011 do Presidente do Instituto Supe-

rior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 25 de Fevereiro 
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55 -A/2010 de 
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções de 
docente do Licenciado Nuno Fernando Oliveira Correia dos Santos, na 
categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, 
auferindo o vencimento correspondente ao índice 100 -2/3 -50 %, escalão 
1 do anexo II do Decreto -Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 9 de 
Março cessando a 30 de Junho de 2011.

2 de Março de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
205019516 

 Despacho (extracto) n.º 11176/2011
Por despacho de 2 de Março de 2011 do Presidente do Instituto Supe-

rior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 25 de Fevereiro 
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55 -A/2010 de 
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de fun-
ções de docente do Mestre Tiago Cousseau, na categoria de Assistente 
Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo o venci-
mento correspondente ao índice 100 -2/3 -50 %, escalão 1 do anexo II 
do Decreto -Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 9 de Março cessando 
a 30 de Junho de 2011.

2 de Março de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
205019581 

 Despacho (extracto) n.º 11177/2011
Por despacho de 2 de Março de 2011 do Presidente do Instituto Supe-

rior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 25 de Fevereiro 
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55 -A/2010 
de 31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de traba-
lho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de 
funções de docente da Licenciada Vanessa Maria Araújo Pereira dos 
Santos Flores, na categoria de Assistente Convidado, em regime de 
tempo Parcial — 50 %, auferindo o vencimento correspondente ao 
índice 100 -2/3 -50 %, escalão 1 do anexo II do Decreto -Lei n.º 408/89, 
de 18/11, com inicio a 9 de Março cessando a 30 de Junho de 2011.

2 de Março de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
205019638 

 Despacho (extracto) n.º 11178/2011
Por despacho de 2 de Março de 2011 do Presidente do Instituto Supe-

rior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 25 de Fevereiro 
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55 -A/2010 de 
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções de 
docente do Licenciado Mário António Lage Alves Marques, na categoria 
de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, aufe-
rindo o vencimento correspondente ao índice 100 -2/3 -50 %, escalão 1 
do anexo II do Decreto -Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 09 de 
Março cessando a 30 de Junho de 2011.

2 de Março de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
205019427 

 Despacho (extracto) n.º 11179/2011
Por despacho de 2 de Março de 2011 do Presidente do Instituto Supe-

rior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 25 de Fevereiro 
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55 -A/2010 de 
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções 
de docente do Licenciado Vítor Manuel Leitão Soares, na categoria de 
Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo 
o vencimento correspondente ao índice 100 -2/3 -50 %, escalão 1 do 
anexo II do Decreto -Lei n.º 408/89, de 18/11, com início a 9 de Março 
cessando a 30 de Junho de 2011.

2 de Março de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
205019679 

 Despacho (extracto) n.º 11180/2011
Por despacho de 2 de Março de 2011 do Presidente do Instituto Supe-

rior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 25 de Fevereiro 
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55 -A/2010 de 
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções de 
docente do Mestre José Augusto de Sousa Ferreira Brandão, na categoria 
de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, aufe-
rindo o vencimento correspondente ao índice 100 -2/3 -50 %, escalão 1 
do anexo II do Decreto -Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 09 de 
Março cessando a 30 de Junho de 2011.

2 de Março de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
205019354 

 Despacho (extracto) n.º 11181/2011
Por despacho de 3 de Março de 2011 do Presidente do Instituto Supe-

rior de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 25 de Fevereiro 
de 2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55 -A/2010 de 
31 de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de fun-
ções de docente do Mestre Sérgio Mário Mota Coelho, na categoria de 
Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo 
o vencimento correspondente ao índice 100 -2/3 -50 %, escalão 1 do 
anexo II do Decreto -Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 9 de Março 
cessando a 30 de Junho de 2011.

3 de Março de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
205019565 

 Despacho (extracto) n.º 11182/2011
Por despacho de 8 de Abril de 2011 do Presidente do Instituto Superior 

de Engenharia do Porto, precedido de autorização de 25 de Fevereiro de 
2011 nos termos do ponto 3 do artigo 44.º da Lei n.º 55 -A/2010 de 31 
de Dezembro, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções 
de docente do Licenciado Mário José de Almeida Pinto, na categoria de 
Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo 
o vencimento correspondente ao índice 100 -2/3 -50 %, escalão 1 do 
anexo II do Decreto -Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 11 de Abril 
cessando a 30 de Junho de 2011.

8 de Abril de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
205019443 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Aviso n.º 17254/2011

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos 
de trabalhos da carreira de assistente operacional — áreas de 
espaços verdes, agrícola, pecuária e manutenção, do mapa de 
pessoal do Instituto Politécnico de Santarém — Escola Superior 
Agrária de Santarém.
Nos termos do disposto nos n.º 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final, no procedimento concursal supra mencionado, aberto 
pelo Aviso n.º 15756/2010, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie — N.º 152, de 06 de Agosto de 2010, e BEP n.º OE 201008/0265, 
foram atribuídas aos concorrentes admitidos e aprovados nos métodos 
de Selecção as seguintes classificações finais:

Lista unitária de ordenação final dos candidatos 

Candidatos Classificação
final

Lista
final

Isabel Maria Gaspar Teixeira de Almeida. . . 18,368 1.ª
Ilídio Filipe Santos Pedro. . . . . . . . . . . . . . . 15,995 2.º
José Miguel dos Santos Adriano  . . . . . . . . . 14,995 3.º
Rui Pedro Pires Contente . . . . . . . . . . . . . . . 14,823 4.º

 Nos termos dos nos 4 e 5 do Artigo 36.º, conjugado com a alínea d), do 
n.º 3, do Artigo 30.º, todos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
notificam -se os interessados de que se encontra afixada em local visível e 
público e na página electrónica da Escola Superior Agrária de Santarém, 
em http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/web_page.inicial.

A presente lista unitária de ordenação final foi homologada por des-
pacho, de 29 de Junho de 2011, do Senhor Presidente do Instituto.

12 de Julho de 2011. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira 
Carvalho

204906319 




