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Horas de trabalho
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30
45
–

3
7
4
312176125

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Aviso (extrato) n.º 6384/2019
Procedimento concursal de seleção internacional para recrutamento
de dois investigadores doutorados de nível inicial,
para o exercício de atividades de investigação científica
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se
público que o Instituto Superior de Engenharia do Porto vai proceder
à abertura, pelo prazo de trinta dias úteis a contar do dia útil imediato
ao da presente publicação, de procedimento concursal de recrutamento
e seleção de dois investigadores Doutorados de nível inicial, para o
exercício de atividades de investigação científica na área científica
de Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Informática ou áreas afins,
para o exercício de atividades no âmbito do Grupo de Investigação de
Engenharia e Computação Inteligente para a Inovação e o Desenvolvimento — GECAD.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos critérios de seleção será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento estará disponível no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em http://www.isep.ipp.pt/.
28 de março de 2019. — A Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, Maria João Viamonte.
312187952

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extrato) n.º 3929/2019
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal proferidos nas datas abaixo indicadas:
De 05 de fevereiro de 2019:
Luísa Maria Carvalho Ferreira — autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, como professora adjunta
convidada, em regime de tempo parcial a 30 %, para exercer funções na
Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico, com a remu-

neração mensal de € 605,63, correspondente ao escalão 1, índice 185,
pelo período de 07/02/2019 a 13/08/2019.
Patrícia Ribeiro Pessoa — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada, em
regime de tempo parcial a 40 %, para exercer funções na Escola Superior
de Educação deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal
de € 436,49, correspondente ao escalão 1, índice 100, pelo período de
07/02/2019 a 13/08/2019.
De 06 de fevereiro de 2019:
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 08/02/2019 a 13/08/2019.
25 de março de 2019. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
312184525
Despacho (extrato) n.º 3930/2019
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal proferidos nas datas abaixo indicadas:
De 28 de dezembro de 2018:
Ana Rita Ferreira Pedro da Cruz — autorizada, pelo período de
01/01/2019 a 31/07/2019, a renovação e alteração do contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada,
em regime de tempo parcial de 10 % para 40 %, para exercer funções
na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico.
De 28 de janeiro de 2019:
Luís Miguel Antunes Gomes, assistente convidado, a exercer funções
na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico — autorizada a
alteração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo, em regime de tempo parcial de 25 % para 55 %, com a remuneração mensal de 600,17 €, correspondente ao escalão 1, índice 100, pelo
período de 19/02/2019 a 14/08/2019.
25 de março de 2019. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
312184614

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 416/2019
Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE, de 21
de fevereiro de 2019, o procedimento concursal para preenchimento
de um posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior
de Ginecologia/Obstetrícia, aberto através do Aviso n.º 4532/2016,

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de 04 de abril de
2016, foi anulado.
Na sequência da anulação do procedimento, fica extinto o contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado como Assistente
Graduado Sénior de Ginecologia/Obstetrícia da candidata classificada
em primeiro lugar, Maria Libânia Marques Araújo.
26 de março de 2019. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Anabela Morais.
312176822

