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Despacho (extrato) n.º 239/2017

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de
setembro de 2016:

Despacho (extrato) n.º 241/2017

Micael Soares Lança — autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de Beja,
como assistente convidado, em regime de tempo parcial de 55 %, com
a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100,
com início a 22 de setembro de 2016 e termo a 19 de fevereiro de 2017.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
30.09.2016, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo determinado, a termo resolutivo certo de Jean Marc
Burfin, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, para a Escola
Superior de Música de Lisboa, em regime de tempo parcial (50 %),
auferindo o vencimento correspondente ao índice 185, escalão 1 da
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico pelo período
01.10.2016 a 31.08.2018.

21 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico
de Beja, Vito Carioca.
210112285

17.11.2016. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
210118693

Despacho (extrato) n.º 240/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 28 de
julho de 2016:
Miguel da Conceição Bento — autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico
de Beja, como professor adjunto convidado, em regime de exclusividade, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1,
índice 185, com início a 1 de setembro de 2016 e termo a 31 de agosto
de 2017. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
21 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico
de Beja, Vito Carioca.
210115233

Despacho (extrato) n.º 242/2017
Por despacho de 25.11.2016 do Presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa foi homologada a lista de ordenação final do concurso documental para a categoria de Professor Coordenador Principal para a área
científica de Economia, publicitado através do Edital n.º 439/2016 no
D.R. n.º 102, da 2.ª série de 17 de maio de 2016:
Candidatos

Pontuação

Orlando Manuel da Costa Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . .

83,0

28 de novembro de 2016. — O Administrador, Lic. António José
Carvalho Marques.
210121138

PARTE G
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA
PÚBLICA — IGCP, E. P. E.
Aviso n.º 139/2017
1 — Em cumprimento do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 73/99, de 16 de março, fixa-se a taxa dos juros de mora aplicáveis
às dívidas ao Estado e outras entidades públicas em 4,966 %.
2 — A taxa indicada no número anterior é aplicável desde o dia 1 de
janeiro de 2017, inclusive.
21 de dezembro de 2016. — O Vogal do Conselho de Administração,
António Pontes Correia.
210115396

Despacho (extrato) n.º 243/2017
Despacho da Diretora Clínica do Centro Hospitalar Lisboa
Norte, E. P. E., de 23 de novembro de 2016, nos termos e ao abrigo
do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266D/2012 de 31 de dezembro, foi autorizada à Assistente Graduada de
Pneumologia, Maria Paula Troina Pamplona, do mapa de pessoal do
mesmo Centro Hospitalar, a redução do período normal de trabalho
semanal para 40 horas, com efeitos a 12 de novembro de 2016.
16 de dezembro de 2016. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos, Ana Maria Correia Lopes.
210100872

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E. P. E.
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 140/2017
Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que, por Deliberação do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.,
de 3 de novembro de 2016, na sequência de aprovação em concurso de
habilitação ao grau de consultor, é provida na categoria de Assistente
Graduada de Pediatria Médica, Ana Paula das Neves Flores Mourato,
com efeitos a 8 de junho de 2015.
21 de dezembro de 2016. — A Diretora do Serviço de Recursos Humanos, Ana Maria Correia Lopes.
210111937

Despacho (extrato) n.º 244/2017
Por despacho da Presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E., em 15.12.2016:
Rita Perez Fernandez Silva, Assistente Graduada Sénior de Anestesiologia, autorizada a redução de uma hora do seu horário semanal (de 38 horas
para 37 horas semanais), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 73/90, de 06 de março,
e em vigor por força do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012,
de 31 de dezembro, com efeitos a partir de 22 de janeiro de 2017.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
20 de dezembro de 2016. — A Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Dr.ª Maria Celeste Silva.
210111556

