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50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 185, com início a 18 de setembro de 2017 e termo a 16 de fevereiro 
de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

7 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311121675 

 Despacho (extrato) n.º 2361/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 de 

julho de 2017:
José Custódio Marques Lucas — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politéc-
nico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 
50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 18 de setembro de 2017 e termo a 16 de fevereiro 
de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

7 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311121731 

 Despacho (extrato) n.º 2362/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 de 

julho de 2017:
Maria de Guadalupe Comparada Almeida — 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 2017 e termo 
a 31 de agosto de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas. Não são devidos emolumentos.)

7 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311121545 

 Despacho (extrato) n.º 2363/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 

de setembro de 2017:
Luís Manuel Lopes Branco Pica — 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 25 de setembro de 2017 e termo a 25 de fevereiro 
de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

7 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311121083 

 Despacho (extrato) n.º 2364/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 

de setembro de 2017:
José Jorge Lampreia Branco de Anes — 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 25 de setembro de 2017 e termo a 
25 de fevereiro de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas. Não são devidos emolumentos.)

7 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311121123 

Politécnico de Beja, como professor adjunto convidado, em regime de 
acumulação de 50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente 
ao escalão 1, índice 185, com início a 18 de setembro de 2017 e termo 
a 16 de fevereiro de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas. Não são devidos emolumentos.)

7 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311121634 

 Despacho (extrato) n.º 2366/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 

de setembro de 2017:

Paula Cristina Rodrigues de Jesus — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politéc-
nico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 
50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 1 de novembro de 2017 e termo a 16 de fevereiro 
de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

7 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311121707 

 Despacho (extrato) n.º 2367/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 28 

de setembro de 2017:
Manuel Domingos Caixeiro Albino — autorizado o contrato de tra-

balho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como professor adjunto convidado, em regime de 
acumulação de 45 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente 
ao escalão 1, índice 185, com início a 1 de outubro de 2017 e termo a 
16 de fevereiro de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas. Não são devidos emolumentos.)

7 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311121618 

 Despacho (extrato) n.º 2368/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 26 

de outubro de 2017:

Maria Fernanda Henriques Pereira de Melo — autorizado o contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumu-
lação de 50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 28 de novembro de 2017 e termo a 
16 de fevereiro de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas. Não são devidos emolumentos.)

7 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311121537 

 Despacho n.º 2369/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) 

de 10 de julho de 2017 e ao abrigo do disposto artigo 40.º -U do Decreto-
-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 63/2016, de 13 de setembro, foi homologada a alteração do plano 
de estudos do Curso Técnico Superior Profissional de Eletrónica e 
Computadores, da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão do IPBeja, 
anteriormente publicado através, do Aviso n.º 11772/2016, de 27 de 
setembro (DR 2.ª série, n.º 186). A alteração do plano de estudos deste 
curso foi previamente aprovada pelo Conselho Pedagógico do IPBeja 
em 14/06/2017 (ata n.º 4/2017) e pelo Conselho Técnico -Científico do 
IPBeja em 05/07/2017 (ata n.º 192) e foi registada pela Direção -Geral 
do Ensino Superior, em 03/08/2017, com o n.º R/Cr 309.1/2015.

Assim, determino que se proceda, em cumprimento com o estabele-
cido n.º 6 do artigo 40.º -U do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, 
na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, à 
republicação, em anexo, do plano de estudos do Curso Técnico Superior 
Profissional de Eletrónica e Computadores, da Escola Superior de Tec-

 Despacho (extrato) n.º 2365/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 

de julho de 2017:
Cidália de Fátima Carvoeiras Nobre — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
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nologia e de Gestão, do Instituto Politécnico de Beja, com as alterações 
que lhe foram introduzidas.

Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos

É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos do curso técnico su-
perior profissional de Eletrónica e Computadores para o plano de estudos 
constante do Anexo, o qual faz parte integrante deste Despacho.

Artigo 2.º
Aplicação

Esta alteração ao plano de estudos produz efeitos a partir do ano 
letivo 2017/2018.

ANEXO
Instituição de Ensino Superior: Instituto Politécnico de Beja — Escola 

Superior de Tecnologia e de Gestão de Beja.
Curso Técnico Superior Profissional: T265 — Eletrónica e Com-

putadores.
Número de registo:
Criação: R/Cr 309/2015.
Alteração: R/Cr 309.1/2015.
Área de educação e formação: 523 — Eletrónica e Automação.
Perfil profissional
Descrição geral
Planear e realizar o exame, a inspeção e a medição de parâmetros 

físicos de circuitos eletrónicos. Projetar, manter e reparar sistemas 
eletrónicos de baixa complexidade e as suas interfaces de aquisição 
de dados. Programar microcontroladores e microprocessadores para 
estes sistemas.

Atividades principais
Planear e realizar o exame e inspeção de circuitos elétricos e ele-

trónicos.
Planear e realizar a medição dos parâmetros físicos de equipamentos 

eletrónicos.
Planear e realizar a manutenção de equipamentos eletrónicos.
Reparar equipamentos eletrónicos.
Projetar interfaces de aquisição de dados.
Projetar sistemas eletrónicos de baixa complexidade.
Elaborar programas para microcontroladores e microprocessadores.
Gerir e supervisionar equipas de projeto, instalação e manutenção de 

equipamentos eletrónicos de baixa complexidade.
Projetar sistemas de baixa complexidade com microcontroladores e 

microcomputadores.
Manufaturar sistemas com integração de microcontroladores e mi-

crocomputadores.
Projetar sistemas de comunicação entre equipamentos com micro-

computadores.
Elaborar código de processamento em microcomputadores para dados 

e sinais adquiridos com sensores.

Referencial de competências
Conhecimentos
Conhecimentos fundamentais de métodos algébricos.
Conhecimentos fundamentais de métodos trigonométricos.
Conhecimentos fundamentais de técnicas do cálculo.
Conhecimentos fundamentais de estatística e probabilidades.
Conhecimentos fundamentais da teoria dos circuitos elétricos e ele-

trónicos e da sua aplicação.
Conhecimento especializado sobre modelos de malhas com 2 portos.
Conhecimentos fundamentais sobre ondas com valores complexos.
Conhecimentos fundamentais em transitórios em circuitos RLC 

(R — resistências, L — indutâncias e C — capacitâncias).
Conhecimentos fundamentais sobre os dispositivos elétricos e ele-

trónicos.
Conhecimentos fundamentais sobre técnicas e medidas de sinais.
Conhecimentos especializados sobre equipamentos de medida e de 

geração de sinais.
Conhecimentos especializados sobre a aquisição e conversão de sinais 

analógicos em digitais.
Conhecimentos fundamentais de projeto e desenvolvimento com 

métodos de programação estruturada.
Conhecimento fundamental sobre técnicas de modularização de 

código.

Conhecimento especializado de técnicas de produção de docu-
mentação.

Conhecimentos especializados sobre a criação de testes de programas 
informáticos.

Conhecimentos fundamentais sobre comunicação de dados.
Conhecimentos fundamentais sobre redes de computadores.
Conhecimentos especializados sobre funções e métodos de controlo 

usados em redes de área local.
Conhecimentos especializados sobre redes de área alargada e fun-

cionamento da internet.
Conhecimentos fundamentais da arquitetura, sistemas de interface e 

de controlo de microprocessadores e microcontroladores.
Conhecimentos especializados de formulação, implementação e ava-

liação de projeto de sistemas eletrónicos.
Conhecimentos fundamentais de análise e produção de textos técnicos.
Conhecimentos fundamentais de produção textual e de apresentações 

orais.
Conhecimento fundamentais das características comportamentais de 

elementos mecânicos estruturais básicos.
Conhecimentos fundamentais sobre classificação e utilização de am-

plificação de sinal com e sem realimentação.
Conhecimento especializados de sistemas digitais com e sem me-

mória.
Conhecimentos fundamentais sobre modelação e atuação em sistemas 

de controlo e de decisão.
Conhecimentos fundamentais sobre empresas, empreendedorismo 

e negócios.
Conhecimentos especializados sobre planos de negócio.

Aptidões
Analisar e dimensionar circuitos elétricos e eletrónicos em termos 

de parâmetros físicos.
Dimensionar circuitos elétricos eletrónicos, em termos de escolha 

de componentes.
Medir grandezas elétricas e eletrónicas utilizando equipamento de 

instrumentação adequado.
Testar circuitos e equipamentos elétricos e eletrónicos.
Conceber circuitos eletrónicos combinatórios e sequenciais.
Analisar sinais e projetar a sua aquisição e condicionamento.
Programar microprocessadores, microcontroladores e aplicações 

informáticas.
Conceber a lógica de controlo de sistemas eletrónicos.
Conceber sistemas de geração de sinal para atuação em dispositivos 

externos.
Aplicar sinais provenientes de diversos tipos de sensores e tirar as 

consequentes ilações adequadas à operação de atuadores.
Conceber circuitos e sistemas eletrónicos de baixa complexidade.
Analisar e interpretar as avarias em equipamentos eletrónicos e com 

microcomputadores.
Formular, implementar, avaliar e apresentar um projeto.
Conceber sistemas eletrónicos de baixa complexidade.
Integrar sistemas computacionais de baixo custo e baixo consumo 

energético em equipamentos inovadores e com ligação a sistemas de 
informação.

Conceber o teste do funcionamento de programas informáticos para 
microcontroladores e microcomputadores.

Analisar o desempenho computacional em termos de memória e 
tempo de execução de programas para microcomputadores e micro-
controladores.

Conceber os sistemas informáticos de comunicação e de redes entre 
computadores e microcomputadores.

Formular os procedimentos de correção de erros e de atualização do 
software de microcontroladores e microcomputadores.

Conceber soluções criativas para a interligação entre sensores, dis-
positivos eletrónicos e computacionais.

Controlar o desenvolvimento de aplicações computacionais para 
microcomputadores e microcontroladores.

Avaliar a adequação computacional de microcomputadores e mi-
crocontroladores para o processamento de sinais adquiridos por meio 
de sensores.

Atitudes
Demonstrar empenho e interesse em manter -se atualizado.
Demonstrar flexibilidade para o trabalho em equipa, adaptando -se a 

diferentes situações e contextos profissionais (nomeadamente intercul-
turais) e evitando situações de conflito ou confronto.

Demonstrar capacidade de comunicação com elementos da mesma 
área ou de áreas adjacentes e complementares à sua área de trabalho.

Demonstrar capacidade de comunicação com clientes, fornecedores 
e outros prestadores de serviços.
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Demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal, nomeada-
mente ao nível da gestão de conflitos e da motivação.

Demonstrar capacidade analítica e pensamento lógico.
Demonstrar responsabilidade, iniciativa e autonomia.
Demonstrar capacidade de gestão do tempo.
Demonstrar iniciativa na obtenção de soluções adequadas para a 

resolução de problemas concretos.
Demonstrar capacidade de adaptação à evolução das tecnologias.

Estrutura curricular 

Área de educação e formação Créditos % do total
de créditos

523 — Eletrónica e automação  . . . . . . . . . . . 102 85 %
345 — Gestão e administração  . . . . . . . . . . . 6 5 %
441 — Física  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 %
461 — Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 %

Total  . . . . . . . . . . . . . 120 100 %

 Áreas relevantes para o ingresso no curso (n.º 3 do artigo 40.º-F 
do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro): Uma das seguintes áreas: 
Matemática; Física; Geometria Descritiva.

Localidades, instalações e número máximo de estudantes 

Localidade Instalações
Número máximo 

para cada admissão 
de novos estudantes

Número máximo
de estudantes

inscritos
em simultâneo

Beja  . . . . . . . Escola Superior de Tecnologia 
e de Gestão do Instituto Po-
litécnico de Beja.

21 50

 Ano letivo em que alteração ao plano de estudos produz efeitos: 
2017/18.

Plano de Estudos 

Unidade Curricular Área de educação e formação Componente
de formação

Ano 
curricular Duração Horas

de contacto
Das quais

de aplicação
Outras horas 
de trabalho

Das quais 
correspondem 

apenas
ao estágio

Horas
de trabalho 

totais
Créditos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) = (6)+(8) (10)

Métodos Analíticos em En-
genharia.

461 — Matemática. . . . . . . . . Geral e científica 1.º ano Semestral  . . . 75 75 150 6

Ciências da Engenharia  . . . 441 — Física  . . . . . . . . . . . . . Geral e científica 1.º ano Semestral  . . . 75 75 150 6
Circuitos Elétricos e Eletró-

nicos.
523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Princípios de Eletrónica . . . 523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4
Sistemas de Microprocessa-

dores.
523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Teste e Medidas Elétricas e 
Eletrónicas.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Lógica Combinatória e Se-
quencial.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Princípios de Produção de 
Produtos Eletrónicos.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Técnicas de Programação de 
Computadores.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Princípios e Aplicações de 
Microcontroladores.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Projeto de Aplicação de Cir-
cuitos Eletrónicos Analó-
gicos e Digitais.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 75 75 125 200 8

Projeto de Desenvolvimento 
e Implementação de Sis-
tema Baseado em Micro-
processador.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 75 75 125 200 8

Conceção, Realização e Ava-
liação de Projetos.

345 — Gestão e administração Geral e científica 2.º ano Semestral  . . . 45 55 100 4

Circuitos e Dispositivos Ana-
lógicos e Digitais.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 2.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Redes e Comunicação de 
Dados.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 2.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Sistemas de Controlo e Au-
tomação.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 2.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Controlo e Interface de Mi-
croprocessadores.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 2.º ano Semestral  . . . 45 30 55 100 4

Projeto de Sistema de Moni-
torização e Controlo.

523 — Eletrónica e automação Técnica. . . . . . . . 2.º ano Semestral  . . . 75 75 125 200 8

Empreendedorismo  . . . . . . 345 — Gestão e administração Geral e científica 2.º ano Semestral  . . . 30 20 50 2
Estágio  . . . . . . . . . . . . . . . . 523 — Eletrónica e automação Em contexto de 

trabalho.
2.º ano Semestral  . . . 750 750 750 30

Total  . . . . . . 990 585 2 010 750 3 000 120

Na coluna (2) indica -se a área de educação e formação de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de março.
Na coluna (3) indica -se a componente de formação de acordo com o constante no artigo 40.º  -J e seguintes do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada 

pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro.
Na coluna (6) indicam -se as horas de contacto, de acordo com a definição constante do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, 

de 25 de junho.
Na coluna (7) indicam -se as horas de aplicação de acordo com o disposto no artigo 40.º  -N do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei 

n.º 63/2016, de 13 de setembro.
Na coluna (8) indicam -se as outras horas de trabalho de acordo com o constante no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei 

n.º 107/2008, de 25 de junho.
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Na coluna (8.1) indica -se o número de horas dedicadas ao estágio.
Na coluna (9) indicam -se as horas de trabalho totais de acordo com o constante no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei 

n.º 107/2008, de 25 de junho.
Na coluna (10) indicam -se os créditos segundo o European Credit Transfer and Accumulation System (sistema europeu de transferência e acumulação de créditos), fixados 

de acordo com o disposto no Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.

 15 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, João Paulo de Almeida Lança Trindade.
311135178 

 Despacho (extrato) n.º 2370/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 

de julho de 2017:
António José Arsénio Duarte — 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 acumulação de 
30 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 185, com início a 4 de outubro de 2017 e termo a 16 de fevereiro 
de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311151556 

 Despacho (extrato) n.º 2371/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 de 

julho de 2017:

Patrícia Alexandra Rodrigues Santos — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumu-
lação de 50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 26 de setembro de 2017 e termo a 
16 de fevereiro de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas. Não são devidos emolumentos.)

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311151297 

 Despacho (extrato) n.º 2372/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 de 

julho de 2017:
Ana Paula Lopes Tavares Martins — 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 acumulação 
de 50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao esca-
lão 1, índice 185, com início a 18 de setembro de 2017 e termo a 16 de 
fevereiro de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
Não são devidos emolumentos.)

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311151231 

 Despacho (extrato) n.º 2373/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 

de julho de 2017:

Jorge Miguel Olho Azul do Rosário — 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 acumulação de 45 %, com a remuneração mensal 
ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, com início a 18 
de setembro de 2017 e termo a 16 de fevereiro de 2018. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311151345 

 Despacho (extrato) n.º 2374/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 de 

julho de 2017:
Susana Cristina Costa Pestana — 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 exclusivi-
dade, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 185, com início a 1 de setembro de 2017 e termo a 31 de agosto 
de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311151183 

 Despacho (extrato) n.º 2375/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 

de julho de 2017:

Maria Catarina Estevens Pazes — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politéc-
nico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 
10 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 11 de setembro de 2017 e termo a 31 de de-
zembro de 2017. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
Não são devidos emolumentos.)

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311151475 

 Despacho (extrato) n.º 2376/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 

de julho de 2017:
Ana Isabel Xavier Ferreira — 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 tempo inte-
gral, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 185, com início a 1 de setembro de 2017 e termo a 31 de agosto 
de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311151548 

 Despacho (extrato) n.º 2377/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 

setembro de 2017:
Sónia Maria Sobral Pereira — 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 acumulação de 
50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 185, com início a 2 de outubro de 2017 e termo a 16 de fevereiro 
de 2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311151272 

 Despacho (extrato) n.º 2378/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 27 de 

julho de 2017:
Telo Fialho Nunes Bettencourt de Faria — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 


