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Diário da República, 2.ª série — N.º 144 — 27 de julho de 2018
Figueiredo, com possibilidade subdelegação na Vice-presidente do CTC,
Prof.ª Maria Arcelina Marques, as seguintes competências:
a) Deliberar sobre as equivalências e sobre a creditação de competências adquiridas;
b) Dar parecer sobre os júris de provas de Mestrado e submetê-los a
homologação da Presidente do ISEP;
c) Homologar as classificações atribuídas a unidades curriculares do
ISEP relativamente a alunos que participem em programas de cooperação internacional;
d) Deliberar sobre as propostas de renovações de contratos de docentes, quando precedidas de parecer favorável do Departamento a que
o docente está afeto;
e) Deliberar sobre propostas de contratação de docentes a termo
certo, quando estes tenham prestado serviço docente no ISEP em anos
letivos anteriores.
2 — As delegações agora estabelecidas são efetuadas sem prejuízo
do poder de avocação, sempre que o Conselho entenda conveniente,
previsto no n.º 2 do artigo 49.º do Código do Procedimento Administrativo.

3 — Consideram-se ratificados todos os atos definitivos no âmbito deste
despacho entretanto praticados pela Presidente desde 04 de julho de 2018.
4 de julho de 2018. — A Presidente, Maria João Viamonte.
311489051

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Aviso n.º 10160/2018
Torna-se público que se encontra disponibilizada em www.ips.pt, a
lista definitiva de ordenação final dos candidatos, do concurso documental para provimento de um posto de trabalho, na categoria de professor
adjunto, para a área disciplinar de Tecnologia e Organização Industrial,
subárea de Tecnologia Mecânica e de Segurança, da Escola Superior de
Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto
pelo Edital n.º 929/2017, publicado no Diário da República, n.º 229,
2.ª série, de 28 de novembro, homologada por despacho de 19/06/2018
do presidente do IPS.
2 de julho de 2018. — A Administradora, Maria de Lurdes Cardina
Pedro.
311488396

PARTE G
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 10161/2018
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pela Lei n.º 84/2015, de 07 de

agosto, torna-se público que a trabalhadora, Maria da Conceição Nora
Lopes Amorim Queirós Faria, Assistente Graduada de Saúde Pública,
cessou a relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação,
no dia 1 de agosto de 2018.
6 de julho de 2018. — O Diretor do DRHGD, Manuel Alexandre Costa.
311490055

PARTE H
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Aviso n.º 10162/2018

Aviso (extrato) n.º 10163/2018

Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna-se pública a lista
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.pt, do
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional, atividade de leitor, aberto pelo aviso n.º 7250/2017, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 124, de 290 de junho de 2017, a
qual foi homologada por meu despacho, de 6 de julho de 2018.
Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho
de 7/03/2018.
6 de julho de 2018. — A Vice-Presidente, Ana Pífaro.

311490136

Licenças sem remuneração
Em cumprimento do disposto no n.º 1, artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, e por meu despacho de 17 de maio de 2018, foi concedida
licença sem remuneração, à trabalhadora Maria João Fonseca Paixão,
integrada na carreira/categoria de Assistente Operacional, com início a
03 de junho de 2018 e termo a 02 de abril de 2019;
Mais se torna público que, por meus despachos, foram concedidas
as renovações das licenças sem remuneração aos trabalhadores a seguir
identificados:
Paulo Henrique Graça dos Santos, integrado na carreira/categoria de
Assistente Operacional, com início a 23 de dezembro de 2017 e termo
a 22 de dezembro de 2018;

