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 Despacho (extracto) n.º 6946/2011

Por despacho de 31 de Janeiro de 2011, do Presidente do Instituto 
Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada, a 
contratação de Nélson Ribeiro Jorge, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado em período experimen-
tal, para o Instituto Politécnico de Leiria, com a categoria de Técnico 
Superior. Nos termos do n.º 1, do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro (LVCR), fixou -se o posicionamento remuneratório 
correspondente à 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15, 
da tabela remuneratória aprovada pela Portaria 1553 -C/2008, série A, 
de 31 de Dezembro. A contratação tem início a 31 de Janeiro de 2011, 
inclusive.

27 de Abril de 2011. — O Presidente do IPL, Nuno André Oliveira 
Mangas Pereira.

204618137 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Aviso (extracto) n.º 10106/2011
Considerando o disposto no n.º 4 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 

10 de Setembro (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior), 
no n.º 4 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 206/2009 e nos artigos 35.º a 
40.º do Código do Procedimento Administrativo, delego no Presidente do 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Olímpio 
Jesus Pereira Sousa Castilho, a presidência do júri de provas públicas 
para atribuição do título de Especialista, requeridas por Luciano Joa-
quim Moutinho Tavares, em 2 de Setembro de 2010, área de Gestão e 
Administração.

18 de Abril de 2011. — A Presidente do Instituto Politécnico do Porto, 
Maria do Rosário Gambôa Lopes de Carvalho.

204616428 

 Aviso (extracto) n.º 10107/2011

Considerando o disposto no n.º 4 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de Setembro (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Su-
perior), no n.º 4 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 206/2009 e nos 
artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, delego 
no Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto, Olímpio Jesus Pereira Sousa Castilho, a presidência do júri 
de provas públicas para atribuição do título de Especialista, requeridas 
por António da Silva Vieira, em 24 de Setembro de 2010, área de 
Gestão e Administração.

18 de Abril de 2011. — A Presidente do Instituto Politécnico do Porto, 
Maria do Rosário Gambôa Lopes de Carvalho.

204618153 

 Instituto Superior de Engenharia do Porto

Aviso (extracto) n.º 10108/2011
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º e do 

artigo 254.º do anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e para 
cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, publica -se a cessação de funções 
por falecimento em 10 de Março de 2011, do Mestre Manuel Alexandre 
Matos Trigo de Sousa Neves, Equiparado a Professor Adjunto, docente 
deste Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).

24 de Março de 2011. — O Presidente, João Manuel Simões da Rocha.
204618129 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

Despacho n.º 6947/2011

Alteração da designação do curso de licenciatura
 em Distribuição e Logística

Considerando que a área da logística deve ser uma aposta fundamental 
do IPVC pela crescente procura de licenciados na área a nível nacional;

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extracto) n.º 6948/2011
Por Despacho de 31 -03 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, proferido nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 207/2009 de 31 de Agosto com a nova redacção dada pelo 
artigo 3.º da Lei n.º 7/2010 de 13/05, autorizada a celebração de contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado em Período 
Experimental de cinco anos, com a Prof.ª Doutora Paula Cristina Sara-
bando dos Santos como professora adjunta do mapa de pessoal docente 
do Instituto Politécnico de Viseu, para o exercício de funções na Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, com efeitos a 01 -03 -2010, 
posicionada no escalão 1 índice 185 da tabela remuneratória do pessoal 
docente do ensino superior politécnico em exclusividade.

14 de Abril de 2011. — O Administrador, Mário Luís Guerra de 
Sequeira e Cunha.

204616793 

 Despacho (extracto) n.º 6949/2011
Por Despacho de 17 -02 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, proferido nos termos dos artigos 6.º 7.º 8.º e 9.º da Lei 
n.º 7/2010 de 13/05, autorizada a celebração de contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado em Período Experimental 
de cinco anos, com o Dr. Carlos Alberto Ribeiro Rua como professor 
adjunto do mapa de pessoal docente, do Instituto Politécnico de Viseu, 
para o exercício de funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Viseu, com efeitos a 31 -12 -2010, posicionado no escalão 1 índice 
185 da tabela remuneratória do pessoal docente do ensino superior 
politécnico em exclusividade.

19 de Abril de 2011. — O Administrador, Mário Luís Guerra de 
Sequeira e Cunha.

204616703 

 Despacho (extracto) n.º 6950/2011
Por Despacho de 12 -04 -2011, do Senhor Presidente do Instituto 

Politécnico de Viseu, proferido nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do 
Decreto -Lei n.º 207/2009 de 31 de Agosto com a nova redacção dada 
pelo artigo 3.º da Lei n.º 7/2010 de 13/05, autorizada a celebração de 
contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 
em Período Experimental de cinco anos, com o Prof. Doutor Márcio 
Dinis do Nascimento como professor adjunto do mapa de pessoal do-
cente do Instituto Politécnico de Viseu, para o exercício de funções 
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, com efeitos a 
12 -02 -2010, posicionada no escalão 1 índice 185 da tabela remuneratória 
do pessoal docente do ensino superior politécnico em exclusividade.

19 de Abril de 2011. — O Administrador, Mário Luís Guerra de 
Sequeira e Cunha.

204616777 

Considerando que a procura do curso de Distribuição e Logística, 
apesar de tudo, não tem sido congruente com as reais necessidades 
do mercado, julga -se pela pouca identificação dos candidatos com a 
designação da licenciatura;

Considerando que a generalidade da oferta de emprego na área surge 
com a denominação de “Gestão Logística”;

Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de Setembro (diploma que aprova o Regime Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior),

1.º
Nova designação

A designação do curso de licenciatura em “Distribuição e Logística”, 
ministrado pela Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, é alterada passando a ser designado 
por “Gestão da Distribuição e Logística”, por se entender reflectir da 
melhor forma a designação utilizada no mercado de trabalho.

2.º
Aplicação

O disposto no presente despacho produz efeitos para o ano lectivo 
2011/2012.

26 de Abril de 2011. — O Presidente do IPVC, Rui Alberto Martins 
Teixeira.

204616906 




