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Lei n.º 8/90, de 20 de Fevereiro (Lei de Bases da Contabilidade Pública);
Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de Julho (RAFE), com as respectivas 

alterações;
Decreto -Lei n.º 113/95, de 25 de Maio;
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro (Código dos Contratos 

Públicos);
Decreto -Lei n.º 171/94, de 24 de Junho (Classificação funcional das 

Despesas Públicas);
Decreto -Lei n.º 71/95, de 15 de Abril (alterações orçamentais);
Decreto -Lei n.º 183/96, de 27 de Setembro (plano e relatório de 

actividades);
Decreto -Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro (aprovação do POCP);
Decreto -Lei n.º 68/98, de 20 de Março (Comissão de Normalização 

Contabilística da Administração Pública);
Decreto -Lei n.º 166/98, de 25 de Junho (Sistema de Controlo Interno 

da Administração Financeira do Estado);
Decreto -Lei n.º 191/99, de 5 de Junho (Regime de Tesouraria do Estado);
Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril (aprova o CIBE — Cadastro e 

Inventário dos Bens do Estado);
Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro (aprova o POC — Educação);
Aviso n.º 7466/2001, de 30 de Maio (orientação — norma interpre-

tativa n.º 1/2001, da CNCAP — período complementar);
Aviso n.º 7467/2001, de 30 de Maio (orientação — norma interpreta-

tiva n.º 2/2001, da CNCAP — movimentação da conta 25);
Portaria n.º 42/2001, de 19 de Janeiro (orientação n.º 2/2000 — norma 

de inventariação dos bens administrativos e controlados pelos organismos 
obrigados à aplicação do POCP);

Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto (Lei do Enquadramento Orçamental, 
com as seguintes alterações:

Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de Agosto;
Lei n.º 23/2003, de 2 de Julho.

11 — Ordenação final — a ordenação final dos candidatos que comple-
tem o procedimento resultará da média aritmética das classificações quan-
titativas obtidas nas três provas que será expressa na escala de 0 a 20 valores.

11.1 — Acesso às actas — sempre que solicitadas as actas onde constam 
os parâmetros de avaliação e critérios de apreciação do método de selec-
ção e o sistema de valorização do método, serão facultadas aos candidatos.

12 — Composição do júri:
Presidente — António Luzio Vaz, administrador dos SASUC.
Vogais efectivos:
José Domingos Pires Marques, director de Serviços de Gestão e 

Planeamento dos SASUC, que substituirá o presidente nas suas faltas 
ou impedimentos.

Alcino Carvalho Pastilha, chefe de Divisão Administrativa e Finan-
ceira dos SASUC.

Vogais suplentes:
Maria Elisa Bicudo Decq Motta, directora de Serviços de Apoio 

Directo/Alojamentos dos SASUC.
Carolina Dores Ferreira, chefe de Divisão dos Serviço de Alojamentos 

dos SASUC.

13 — Exclusão e notificação de candidatos — os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou 
d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
para realização da audiência dos interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

14 — Publicitação de resultados — a publicitação dos resultados obti-
dos em cada fase é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público na sede dos SASUC e disponibilizada 
na sua página electrónica. Os candidatos aprovados em cada fase são 
convocados para a realização da fase seguinte através de notificação, 
por uma das forma previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do 
artigo 30 .º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

15 — Igualdade de oportunidades — em cumprimento da alínea h) do 
artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, «a Administração 
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma 
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação».

16 — Publicitação — nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicitado 
na bolsa de emprego (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente 
publicação; a partir da data da publicação no Diário da República, na 
página electrónica dos SASUC e por extracto, no prazo máximo de três 
dias úteis contado da mesma data, num jornal de expansão nacional.

20 de Maio de 2009. — O Administrador, António Luzio Vaz.
201816744 

 SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho (extracto) n.º 12489/2009
Por despacho do Administrador dos Serviços de Acção Social da 

Universidade do Minho de 27.03.09, publica -se, em cumprimento do 
disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
a seguinte rescisão contratual em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, referente ao trabalhador:

Luís Miguel da Silva Conde — autorizada a rescisão do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a pedido do tra-
balhador, na categoria de Assistente Operacional, a partir de 01.04.2009.

18 de Maio de 2009. — O Administrador para a Acção Social, Carlos 
Duarte Oliveira e Silva.

201809316 

 SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Aviso n.º 10118/2009
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 12 -A/2008, de 27 

de Fevereiro, e do disposto no artigo 254.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas, torna -se publico que a assistente operacional, Maria Correia 
Santos, cessou funções com efeitos a 1 de Maio de 2009, por motivo 
de atribuição de pensão antecipada por velhice.

18 de Maio de 2009. — O Administrador para a Acção Social, João 
da Cruz Carvalho.

201810506 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho n.º 12490/2009
No exercício de competência própria, em tempo e pela forma legal e 

estatutária devida, e considerando:

a) O disposto na Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, diploma que 
define o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior;

b) O disposto nos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja, homo-
logados por Despacho do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, datado de 20 de Agosto de 2008, e publicados no Jornal Oficial, 
o Diário da República, 2.ª série, n.º 169, de 2 de Setembro de 2008, de 
págs. 38 465 a 38 478, com início de vigência no dia 3 de Setembro 
de 2008;

c) A necessidade de assegurar o normal e bom funcionamento do 
Instituto e das escolas superiores nele integradas,

Delego, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 35.º a 40.º 
do Código do Procedimento Administrativo, no artigo 100.º, alínea h) da 
Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, e nos artigos 63.º e 64.º, alínea h), 
dos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja, nos actuais Directores 
das escolas superiores integradas no Instituto a que presido, as seguintes 
competências:

i)Autorizar as deslocações em território nacional do pessoal fun-
cionalmente adstrito à escola superior a que presida, sem prejuízo da 
ulterior aprovação da correspondente despesa pelo Conselho de Gestão 
do Instituto;

ii) Autorizar despesas, por recurso às verbas inscritas em fundo de 
maneio, nos valores mensais máximos que a seguir se especificam:

a) Escola Superior Agrária: € 1000 (mil euros);
b) Escola Superior de Educação: € 1000 (mil euros);
c) Escola Superior de Saúde: € 1000 (mil euros); e
d) Escola Superior de Tecnologia e Gestão: € 1000 (mil euros).

iii) Autorizar a utilização de viaturas próprias pelo pessoal funcional-
mente adstrito à escola superior a que presida, nos termos e condições 
legalmente fixados;

iv) Autorizar a utilização de espaços e recursos das Escolas Superiores 
Integradas, em termos a definir em Regulamento próprio;

v) Zelar pelo cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis à ve-
rificação do dever de assiduidade e pontualidade por parte do pessoal 
docente e não docente funcionalmente adstrito à escola superior a que 
presida;

vi) Autorizar as Férias e demais pedidos com elas conexos.
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Delego ainda, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 35.º 
a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, e no artigo 45.º dos 
Estatutos do Instituto Politécnico de Beja, no actual Pró -presidente, Pro-
fessor José Eduardo Duarte Regato, que nomeei responsável pela coorde-
nação da actividade das explorações agrícolas do Instituto (cf. Despacho 
n.º 80/PIPB/09, de 16 de Abri de 2009) a competência para autorizar 
despesas destinadas a assegurar o funcionamento das referidas explo-
rações agrícolas, e por recurso às verbas inscritas em fundo de maneio, 
no valor mensal máximo de € 1000 (mil euros).

Mais autorizo que os Directores utilizem e conduzam viaturas dispo-
nibilizadas pelos serviços competentes e nos termos dos procedimentos 
instituídos, no interesse dos serviços e por conta destes, faculdade a que 
acresce, no caso da Escola Superior de Saúde, em face da não existência 
de motoristas, a de o respectivo Director autorizar funcionários dessa 
escola a utilizar, nos termos legais, essas viaturas e no caso da Escola 
Superior Agrária, em face das especificidades próprias da actividade 
lectiva, a de o respectivo Presidente autorizar funcionários dessa escola 
a utilizar, nos termos legais, e para deslocações a explorações agrícolas e 
outras localidades onde seja ministrado o ensino, essas mesmas viaturas.

19 de Maio de 2009. — O Presidente, Vito José de Jesus Carioca.
201814046 

 Despacho n.º 12491/2009
No exercício de competência própria, em tempo, e pela forma legal 

e estatutária devida, e considerando:
a) O disposto na Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, que aprovou o 

novo regime jurídico das instituições de ensino superior;
b) O disposto nos artigos 49.º e seguintes e 79.º e seguintes, em es-

pecial, no n.º 7 do artigo 81.º, dos Estatutos do Instituto Politécnico de 
Beja, homologados por Despacho do Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, datado de 20 de Agosto de 2008, publicados no Jornal 
Oficial, o Diário da República, 2.ª série, n.º 169, de 2 de Setembro 
de 2008, p. 38 465 a p. 38 478;

c) O disposto nos artigos 35.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Beja, de acordo 
com o sentido e alcance de deliberação aprovada por unanimidade e 
exarada na Acta n.º 23/CGIPB/2009, de 5 de Maio de 2009, delegar no 
Administrador dos Serviços de Acção Social do Instituto, o Dr. Manuel 
Pedro Saborida Gonçalves, a competência para autorizar a escolha prévia 
do tipo de procedimento e despesas relativas a actos incluídos no âmbito 
de aplicação do regime instituído pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro, cujo valor global dos mesmos não ultrapasse o limite de 
€ 4 999 (quatro mil, novecentos e noventa e nove euros), incluindo os 
actos e processos preparatórios, ratificando os actos praticados desde 
a data de tomada de posse deste Conselho de Gestão e até à data da 
publicação da presente deliberação no Diário da República.

19 de Maio de 2009. — O Presidente, Vito José de Jesus Carioca.
201814208 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Despacho (extracto) n.º 12492/2009
Por despacho de 25 de Fevereiro de 2009 do Vice -Presidente, proferido 

por delegação de competências:
Maria Inês Ribeiro Basílio de Pinho — celebrado contrato admi-

nistrativo de provimento como Equiparado a Professor Adjunto, da 
Escola Superior de Educação, auferindo o vencimento previsto na lei 
geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir de 2008 -10 -01 
validade até 2009 -09 -30.

19 de Maio de 2009. — O Vice -Presidente, José Freitas Santos.
201818064 

 Despacho (extracto) n.º 12493/2009
Por despacho do vice -presidente, proferido por delegação de com-

petências:
Rui Filipe Pereira Bertuzi da Silva — renovado o contrato admi-

nistrativo de provimento como encarregado de trabalhos, do Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração, com efeitos a partir de 1 de 
Setembro de 2008 e validade até 31 de Agosto de 2010.

19 de Maio de 2009. — O Vice -Presidente, José Freitas Santos.
201817968 

 Despacho (extracto) n.º 12494/2009
Por despacho do Vice  -Presidente, proferido por delegação de com-

petências:
Armanda Guilhermina Carvalho Reis Monteiro — renovado o contrato 

administrativo de provimento como Equiparado a Assistente, em regime 
de tempo parcial 50 %, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do 
Porto, com efeitos a partir de 2008 -12 -01 e validade até 2010 -11 -30.

19 de Maio de 2009. — O Vice -Presidente, José Freitas Santos.
201815537 

 Despacho (extracto) n.º 12495/2009
Por despacho do Vice -Presidente, proferido por delegação de com-

petências:
Manuel Fernando Gonçalves Neiva — renovado o contrato admi-

nistrativo de provimento como Equiparado a Assistente, em regime 
de tempo parcial 40 %, da Escola Superior de Educação, com efeitos a 
partir de 2008 -10 -01 e validade até 2010 -09 -30.

19 de Maio de 2009. — O Vice -Presidente, José Freitas Santos.
201818015 

 Despacho (extracto) n.º 12496/2009
Por despacho do vice -presidente, proferido por delegação de com-

petências:
Pedro Alexandre Vieira Sobreiro Matos Silva — renovado o contrato 

administrativo de provimento como equiparado a assistente, em regime 
de tempo parcial 60  %, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do 
Porto, com efeitos a partir de 17 de Setembro de 2008 e validade até 
16 de Setembro de 2010.

19 de Maio de 2009. — O Vice -Presidente, José Freitas Santos.
201817927 

 Despacho (extracto) n.º 12497/2009
Por despacho do Vice -Presidente, proferido por delegação de com-

petências:
Sara Daniela Bento Botelho da Silva — renovado o contrato ad-

ministrativo de provimento como Equiparado a Assistente, da Escola 
Superior de Educação, com efeitos a partir de 2008 -10 -01 e validade 
até 2010 -09 -30.

19 de Maio de 2009. — O Vice -Presidente, José Freitas Santos.
201816193 

 Despacho (extracto) n.º 12498/2009
Por despacho de 2009.04.14 do Vice -Presidente do Instituto Politéc-

nico Porto, proferido por delegação de competências:
Maria Helena da Costa Alves Guimarães — nomeada definitivamente 

Professora Adjunta, do Instituto Superior de Contabilidade e Adminis-
tração, com efeitos a partir de 27.06.2008.

19 de Maio de 2009. — O Vice -Presidente, José de Freitas Santos.
201816111 

 Despacho (extracto) n.º 12499/2009
Por despacho do Vice -Presidente, proferido por delegação de com-

petências:
Idalinda Pereira da Cunha — renovado o contrato administrativo de 

provimento como Equiparado a Assistente, em regime de tempo parcial 
30 %, da Escola Superior de Educação, com efeitos a partir de 2008 -10 -01 
e validade até 2010 -09 -30.

19 de Maio de 2009. — O Vice -Presidente, José Freitas Santos.
201816258 

 Despacho (extracto) n.º 12500/2009
Por despacho do Vice -Presidente, proferido por delegação de com-

petências:
Aida Rosalina da Silva e Sousa — renovado o contrato administrativo 

de provimento como Equiparado a Assistente, em regime de tempo 
parcial 50 %, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, com 
efeitos a partir de 2008/10/01 e validade até 2010/09/30.

19 de Maio de 2009. — O Vice -Presidente, José Freitas Santos.
201815723 




