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9.2 — Antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apre-
senta um documento escrito, que será anexo à ata, com a classificação 
de 0 a 100 e ordenação dos candidatos, devidamente fundamentada, 
considerando para o efeito o referido no número anterior.

9.3 — A Classificação final atribuída individualmente por cada ele-
mento do Júri, será obtida através da seguinte fórmula: NFEJ = 0,40*
AP+0,30*ATC+0,30*AO, em que NFEJ corresponde à nota final do 
elemento do Júri; AP = Soma das pontuações atribuídas ao candidato 
na componente referente à Atividade Pedagógica, ATC = soma das 
pontuações atribuídas ao candidato na componente referente à Atividade 
Técnico -Científica, AO = soma das pontuações atribuídas ao candidato 
na componente referente à Atividade Organizacional.

9.4 — Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou, não sendo admitidas abstenções.

9.5 — O júri utilizará a seguinte metodologia de votação, para a 
formação da maioria absoluta na ordenação final dos candidatos:

a) A primeira votação destina -se a determinar o candidato a colocar 
em primeiro lugar, que ficará definido quando um candidato obtém mais 
de metade dos votos dos membros do júri presentes na reunião. Caso 
se verifique um empate, a votação é repetida, apenas entre os candi-
datos que obtiveram votos para o primeiro lugar, depois de retirado o 
candidato menos votado na primeira votação. Se houver empate entre 
dois, ou mais, candidatos na posição de menos votado, procede -se a 
uma votação sobre eles para desempatar e, se ainda assim o empate 
persistir, o Presidente do júri decide qual o candidato a retirar. O pro-
cesso repetir -se -á até que um candidato obtenha maioria absoluta para 
ficar colocado em primeiro lugar. Retirado esse candidato, repete -se 
o mesmo processo para obter o candidato classificado em segundo 
lugar, e assim sucessivamente até que se obtenha uma lista ordenada 
de todos os candidatos admitidos.

b) Sem prejuízo do disposto no número anterior, sempre que haja 
empate, repete -se a votação e se ainda assim o empate persistir, o pre-
sidente do júri decide o sentido da deliberação.

10 — Participação dos interessados e decisão:
10.1 — O projeto de ordenação final é notificado aos candidatos, 

para efeitos de realização da audiência dos interessados, nos termos do 
artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aplicando -se, com as devidas adaptações, o disposto na alínea c) do 
artigo 19.º do Regulamento.

10.2 — Realizada a audiência dos interessados, o júri aprecia as 
alegações oferecidas e aprova a lista de ordenação final dos candidatos.

11 — Composição do júri
Presidente — Prudência Maria Fernandes Antão Coimbra, Presidente 

da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto.
Vogais:
Doutor Luís Maria Fernandes Areal Rothes, Professor Coordenador 

da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, que 
substitui o Presidente nas suas ausências e impedimentos.

Doutora Maria do Céu Roldão, Professora Associada Convidada da 
Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portu-
guesa — Porto.

Doutor Jorge Adelino Rodrigues da Costa, Professor Catedrático do 
Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro

Doutor Domingos Manuel Barros Fernandes, Professor Catedrático 
do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Doutor Almerindo Janela Gonçalves Afonso, Professor Associado do 
Instituto da Educação da Universidade do Minho.

12 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, enquanto 
entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

13 — Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 23.º do ECPDESP o 
júri pode promover audições públicas, em igualdade de circunstâncias 
para todos os candidatos.

14 — O processo do concurso pode ser consultado pelos candidatos 
que o pretendam fazer nos serviços do Secretário da Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico do Porto, nos dias úteis, das 10h às 12h.

15 — O não cumprimento do estipulado no presente edital implica a 
eliminação liminar dos candidatos.

16 — Das decisões finais proferidas pelo júri não cabe recurso, exceto 
quando arguidas de vício de forma.

3 de janeiro de 2019. — A Presidente, Prudência Maria Fernandes 
Antão Coimbra.

311954129 

 Escola Superior de Media Artes e Design

Aviso n.º 928/2019

Procedimento concursal comum para admissão de um Assistente 
Técnico, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo determinado, na área do Audiovisual.

Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, adiante designada por Portaria, 
torna-se público que, por despacho da Senhora Presidente da Escola 
Superior de Media Artes e Design do Instituto Politécnico do Porto 
(ESMAD/P.Porto), Professora Doutora Olívia Marques da Silva, de 
28 de novembro de 2018, encontra-se aberto, pelo período de 10 dias 
úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no 
Diário da República, procedimento concursal comum para a constituição 
de vínculo de emprego público, por tempo determinado, tendo em vista 
a ocupação de um posto de trabalho, previsto e não ocupado, do mapa 
de pessoal da ESMAD/P.Porto, da carreira de Assistente Técnico.

1 — Legislação aplicável — Lei Geral de Trabalho em Funções Pú-
blicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145/2011, de 6 de abril, Por-
taria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro 
(Lei do Orçamento de Estado para 2018 — LOE 2018) e Código do 
Procedimento Administrativo.

2 — Em cumprimento do disposto no artigo 265.º da LTFP e no 24.º 
da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, regulamentado pela Portaria 
n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, foi efetuado procedimento prévio junto 
do INA, do qual resultou a inexistência de trabalhadores em situação de 
requalificação com o perfil pretendido.

3 — Prazo de validade — o presente concurso é válido para o 
preenchimento do posto de trabalho a concurso, mantendo-se válido 
para ocupação de idênticos postos de trabalho, a ocorrer no prazo máximo 
de 18 meses contados da data de homologação da lista de ordenação 
final do presente procedimento, caso se verifique a condição prevista no 
n.º 1 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.

4 — Local de trabalho — Escola Superior de Media Artes e Design 
do Instituto Politécnico do Porto, sita na Rua D. Sancho I, 981, em 
Vila do Conde.

5 — Caracterização do Posto de Trabalho a ocupar — O posto de 
trabalho caracteriza-se pelo exercício de funções na categoria e carreira 
de assistente técnico descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º 
da LTFP, no Centro de Produção e Recursos da ESMAD, nomeada-
mente para:

a) Apoiar a coordenação das atividades do Centro de Produção e 
Recursos da ESMAD/P.Porto;

b) Apoio técnico-artístico a docentes e alunos dos cursos da ESMAD 
no âmbito das atividades académicas;

c) Apoiar a gestão e organização das áreas do audiovisual da ES-
MAD;

d) Trabalhar em equipas multidisciplinares no desenvolvimento de 
tarefas;

e) Produzir projetos audiovisuais internos e externos à ESMAD;
f) Executa outras tarefas administrativas, conforme necessidade do 

serviço e orientação superior, entre outras que lhe possam ser exigidas 
dentro das suas competências e no âmbito do conteúdo funcional de 
Assistente técnico, às quais corresponde o grau de complexidade 2.

6 — Posicionamento remuneratório: A remuneração é a correspon-
dente à 1.ª posição remuneratória e ao 5.º nível remuneratório da tabela 
remuneratória única da carreira/categoria de assistente técnico.

7 — Requisitos do Trabalhador:
7.1 — Os candidatos devem reunir, até ao termo do prazo de entrega 

das candidaturas, os requisitos gerais de admissão, previstos no disposto 
no artigo 17.º da LTFP.

7.2 — Nível habilitacional e área de formação: 12.º ano ou equiva-
lente, não se colocando a possibilidade de substituição do nível habili-
tacional por formação ou experiência profissional.

7.3 — Constituem condições preferenciais de avaliação dos candi-
datos:

a) Experiência em serviços de apoio a atividades académicas em 
instituições de ensino superior;

b) Carta de condução;  
c) Domínio da língua inglesa.
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7.4 — Os candidatos devem reunir todos os requisitos referidos até 
à data limite para entrega da candidatura.

8 — Âmbito de Recrutamento — O recrutamento faz -se nos termos 
do n.º 4 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho.

Na sequência de parecer favorável do Senhor Presidente do Instituto 
Politécnico do Porto proferido por despacho de 22 de novembro de 
2018, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho, tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que 
devem presidir à atividade administrativa, bem como a urgência de que 
se reveste o procedimento “em caso de impossibilidade de ocupação dos 
postos de trabalho nos termos do número anterior, o órgão ou serviço, 
precedendo parecer favorável dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e da Administração pública, pode recrutar 
trabalhadores com vínculo de emprego pública a termo ou sem vínculo 
de emprego público, mediante procedimento concursal”.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — A formalização das candidaturas é efetuada no prazo de dez dias 

úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da República, 
obrigatoriamente através do preenchimento do formulário de candidatura 
aprovado pelo despacho (extrato) n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, que se encontra disponível no 
portal da ESMAD, no endereço https:// https://www.esmad.ipp.pt/esmad/
info-documentacao, devidamente assinado e datado, sob pena de exclusão 
e entregue pessoalmente, no período compreendido entre as 9:30 e as 12:00 
horas e entre as 14:30 e as 17:00 horas, ou remetidas pelo correio, com 
aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado, no Secretariado 
da Presidência da ESMAD, sitos na Rua D. Sancho I, 981, 4480-876 Vila 
do Conde, com indicação da referência ESMAD/ND/02/2018.

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
9.2 — O formulário deverá ser obrigatoriamente acompanhado de:
a) Curriculum vitae atualizado, datado e assinado;
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias exigidas;
c) Documentos comprovativos das habilitações profissionais e for-

mação profissional constantes do Curriculum Vitae;
d) No caso de o candidato s0er titular de vínculo de emprego público:
Declaração emitida pelo organismo ou serviço onde o candidato exerce 

funções ou pertence, atualizada e autenticada, da qual conste, de forma 
inequívoca, a modalidade de vínculo de emprego público de que é titular, 
a carreira e categoria que detém, a antiguidade na carreira, na categoria 
e na função pública e a correspondente posição remuneratória;

Declaração do conteúdo funcional emitida pelo organismo ou serviço 
onde o candidato exerce funções ou pertence, devidamente atualizada 
e autenticada, da qual conste a caracterização das atividades que se 
encontra a exercer inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau 
de complexidade das mesmas, ou, sendo trabalhador em situação de 
mobilidade especial, que por último ocupou;

e) Restantes candidatos:
Declaração emitida pela(s) entidade(s) empregadora(s) onde o candi-

dato exerce/exerceu funções, devidamente autenticada, da qual conste o 
período de prestação de serviços e a caracterização das atividades que 
exerce/exerceu no posto de trabalho que ocupa/ocupou;

f) Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

9.3 — A não apresentação dos documentos supra indicados, jun-
tamente com o formulário de candidatura, determina a exclusão do 
candidato, se a falta dos mesmos impossibilitar a avaliação.

10 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos candidatos, em caso de 
dúvida, a apresentação de documentos comprovativos de factos por eles 
referidos, e que possam relevar para a apreciação do seu mérito. As falsas 
declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.

11 — Métodos de Seleção:
11.1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, são métodos 

de seleção obrigatórios os seguintes:
a) Avaliação curricular, incidente especialmente sobre as funções 

desempenhadas na categoria e no cumprimento ou execução da atri-
buição, competência ou atividade em causa e o nível de desempenho 
neles alcançados;

b) A Entrevista de avaliação de competências visa obter, através de 
uma relação interpessoal, informação sobre comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as competências essenciais para o exercício 
da função (através de descrições comportamentais ocorridas em situações 
vivenciadas pelos entrevistados), nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

11.2 — Face às necessidades funcionais acima referenciadas e à 
importância que assume o seu célere suprimento no contexto do regu-

lar funcionamento dos serviços, o presente recrutamento tem caráter 
urgente, pelo que os métodos de seleção serão utilizados faseadamente, 
da seguinte forma, nos termos do disposto no artigo 8.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de fevereiro alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.

a) Aplicação da primeira fase à totalidade dos candidatos — Avaliação 
Curricular, sendo excluídos os candidatos que obtenham valoração 
inferior a 9,5 valores;

b) Aplicação da segunda fase de métodos de seleção — Entrevista 
de avaliação de competências aos candidatos aprovados na avaliação 
curricular, a todos os candidatos com vínculo de emprego público e 
aos primeiros quinze candidatos sem vínculo de emprego público, sem 
prejuízo de o júri do procedimento deliberar no sentido de entrevistar 
um número superior deste tipo de candidatos.

11.3 — A avaliação curricular (AC) incide especialmente sobre as 
funções desempenhadas na categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou atividade em causa e o nível de desempenho 
neles alcançados. Este fator é valorado de acordo com uma escala de 
0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, segundo 
a seguinte fórmula:

AC = (3EP + HAB + FP)/5
em que: 

EP — Experiência profissional
HAB — Habilitação académica
FP — Formação profissional

11.4 — A Entrevista de avaliação de competências (EAC é valorada 
de acordo com os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido ou Insuficiente, aos quais, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8, e 4 valores, através da seguinte fórmula:

EAC= (2MD + 2CR + 2OI + DL + RI + CE)/9
em que:

MD — Motivação e disponibilidade para o desempenho da função
CR — Capacidade de resolução de problemas
OI — Orientação para a inovação e qualidade
DL — Domínio da língua inglesa
RI — Relacionamento interpessoal
CE — Capacidade de expressão verbal

11.5 — Os métodos de seleção indicados terão a ponderação percen-
tual, conforme o que se apresenta a seguir:

50 % (AC) + 50 % (EAC) = 100 %

12 — Composição do júri:
Membros efetivos:
Presidente: Olívia Maria Marques da Silva, Professora Coordenadora
1.º Vogal: Luís Miguel Barbosa Costa Leite, Professor Adjunto
2.º Vogal: João Paulo Moreira Gomes, Técnico Superior
Membros suplentes:
1.º Vogal Suplente: Maria João Dias Cortesão Paour Gordo Caldeira, 

Professora Adjunta
2.º Vogal Suplente: José Nuno de Abreu Tudela de Almeida Dias, 

Professor Adjunto

O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos.

13 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção equivale à desistência do concurso.

14 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores, num dos métodos de seleção, 
não lhes sendo aplicável o método seguinte.

15 — Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria.

16 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e os sistemas de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 — Os candidatos admitidos serão convocados através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de 
abril, e por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da citada 
Portaria.
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18 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da mesma 
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das for-
mas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º, para 
a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

20 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o 
presente aviso será publicado: na Bolsa de Emprego Público (www.bep.
gov.pt), disponível para consulta no 1.º dia útil seguinte à publicação na 
2.ª série do DR e na página eletrónica da ESMAD (https://www.esmad.
ipp.pt) e no prazo máximo de três dias úteis contado da mesma data, 
num jornal de expansão nacional.

28 de novembro de 2018. — A Presidente da ESMAD/IPP, 
Prof.ª Doutora Olívia Marques da Silva.

311958966 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Declaração de Retificação n.º 60/2019
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, n.º 249, 

2.ª série, de 27 de dezembro de 2018, páginas 34668 e 34669, o despacho 
(extrato) n.º 12521/2018, se retificam:

Rui Miguel Frazão Jorge, onde se lê «vencimento correspondente a 
57 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente a 
57 % (sem exclusividade)»;

Cristiano Alexandre Andrade Dias, onde se lê «vencimento corres-
pondente a 30 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento cor-
respondente a 30 % (sem exclusividade)»;

Rita Costa de Sousa Calouro, onde se lê «vencimento correspondente 
a 40 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente 
a 40 % (sem exclusividade)»;

André António Teles, onde se lê «vencimento correspondente a 20 % 
(com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente a 20 % 
(sem exclusividade)»;

Inês Margarida Cadima Lisboa, onde se lê «vencimento correspon-
dente a 30 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspon-
dente a 30 % (sem exclusividade)»;

José Luis Pereira Martins, onde se lê «vencimento correspondente a 
30 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente a 
30 % (sem exclusividade)»;

João Manuel Dias de Almeida, onde se lê «vencimento correspondente 
a 57 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente 
a 57 % (sem exclusividade)»;

Isabel Maria da Graça Teixeira Messias, onde se lê «vencimento 
correspondente a 40 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento 
correspondente a 40 % (sem exclusividade)»;

Joaquim Manuel Louro dos Reis, onde se lê «vencimento correspon-
dente a 57 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspon-
dente a 57 % (sem exclusividade)»;

Juvenal da Silva Melo, onde se lê «vencimento correspondente a 
57 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente a 
57 % (sem exclusividade)»;

Sara Alexandra Brunheta Lisboa, onde se lê «vencimento correspon-
dente a 57 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspon-
dente a 57 % (sem exclusividade)».

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, n.º 2, 
2.ª série, de 3 de janeiro de 2019, páginas 217 e 218, o despacho (extrato) 
n.º 93/2019, se retificam:

Cristiana Isabel André Mercê, onde se lê «vencimento correspondente 
a 57 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente 
a 57 % (sem exclusividade)»;

Hugo Filipe Barra Dinis, onde se lê «vencimento correspondente a 
50 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente a 
50 % (sem exclusividade)»;

Ana Luiza Cândido Silva Rodrigues Serrão Arrais, onde se lê «ven-
cimento correspondente a 40 % (com exclusividade)» deve ler -se «ven-
cimento correspondente a 40 % (sem exclusividade)»;

Francisco Horta Cardoso, onde se lê «vencimento correspondente a 
57 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente a 
57 % (sem exclusividade)»;

Isabel dos Santos Vieira, onde se lê «vencimento correspondente a 
57 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente a 
57 % (sem exclusividade)».

Eduardo Borges Pereira, onde se lê «vencimento correspondente a 
30 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente a 
30 % (sem exclusividade)».

Marciano António Mouchinho da Graça onde se lê «vencimento 
correspondente a 20 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento 
correspondente a 20 % (sem exclusividade)».

Joana Prior de Freitas, onde se lê «vencimento correspondente a 57 % 
(com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente a 57 % 
(sem exclusividade)»;

Rúben Samuel Cordeiro Francisco, onde se lê «vencimento cor-
respondente a 30 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento 
correspondente a 30 % (sem exclusividade)»;

António Pedro de Sá Leal, onde se lê «em regime de tempo par-
cial — 40 % e acumulação de funções, deve ler -se «em regime de tempo 
parcial — 30 % e acumulação de funções, onde se lê «vencimento 
correspondente a 40 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento 
correspondente a 30 % (sem exclusividade)»;

Luis Alberto Moura Lopes, onde se lê «vencimento correspondente 
a 40 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente 
a 40 % (sem exclusividade)»;

Nuno Emanuel Costa Curado, onde se lê «vencimento correspondente 
a 20 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente 
a 20 % (sem exclusividade)»;

António José Ferreira Albano, onde se lê «vencimento correspondente 
a 10 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente 
a 10 % (sem exclusividade)»;

Sónia Maria Aniceto Morgado, onde se lê «vencimento correspondente 
a 30 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspondente 
a 30 % (sem exclusividade)»;

Manuel Firmino Simões de Almeida, onde se lê «vencimento cor-
respondente a 50 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento 
correspondente a 50 % (sem exclusividade)»;

Miguel Ângelo Serra Correia da Silva, onde se lê «vencimento cor-
respondente a 50 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento 
correspondente a 50 % (sem exclusividade)»;

Mário André da Cunha Espada, onde se lê «vencimento correspon-
dente a 10 % (com exclusividade)» deve ler -se «vencimento correspon-
dente a 10 % (sem exclusividade)».

3 de janeiro de 2019. — A Administradora, Teresa de Jesus Iria 
Salvador.
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 Despacho (extrato) n.º 649/2019
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, 

proferidos nas datas abaixo mencionadas:
23 de outubro de 2018
Rafael Franco Soares Oliveira — foi autorizada a celebração do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como Assistente 
Convidado, em regime de tempo parcial 57 %, para exercer funções na ES-
DRM deste Instituto, com efeitos a partir de 01/10/2018 e até 21/06/2019, 
auferindo o vencimento correspondente a 57 % (sem exclusividade) do escalão 
1, índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.

25 de outubro de 2018
Sérgio Figueiredo dos Santos — foi autorizada a celebração do con-

trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial 40 %, para 
exercer funções na ESDRM deste Instituto, com efeitos a partir de 
01/10/2018 e até 21/06/2019, auferindo o vencimento correspondente a 
40 % (sem exclusividade) do escalão 1, índice 185 da tabela do pessoal 
docente do ensino superior politécnico.

Paulo Sérgio Quitério Luis — foi autorizada a celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como Assistente 
Convidado, em regime de tempo parcial 40 %, para exercer funções na 
ESDRM deste Instituto, com efeitos a partir de 01/10/2018 e até 21/06/2019, 
auferindo o vencimento correspondente a 40 % (sem exclusividade) do esca-
lão 1, índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.

6 de novembro de 2018
José Luís Ribeiro Temudo Barata — foi autorizada a celebração 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
como Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial 20 %, 
para exercer funções na ESDRM deste Instituto, com efeitos a partir de 
01/10/2018 e até 12/07/2019, auferindo o vencimento correspondente a 
20 % (sem exclusividade) do escalão 1, índice 185 da tabela do pessoal 
docente do ensino superior politécnico.


