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Diário da República, 2.ª série — N.º 229 — 28 de novembro de 2017
SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho n.º 10349/2017
Por despacho de 10 de novembro de 2017 do Reitor da Universidade
do Minho:
Conforme deliberação n.º 2966/2009, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 209, de 28 de outubro de 2009, foram publicados os Estatutos dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho (SASUM),
aprovados pelo Conselho Geral da Universidade do Minho na reunião
de 28 de setembro de 2009, ao abrigo do n.º 2 do artigo 122.º (anterior
artigo 107.º) dos Estatutos da Universidade do Minho, publicados por
Despacho Normativo n.º 61/2008, de 14 de novembro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 5 de dezembro de 2008, na sua redação atual
dada pelo Despacho Normativo n.º 13/2017, de 29 de agosto, publicados
no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 21 de setembro de 2017.
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 37.º e no n.º 3 do artigo 122.º dos Estatutos da Universidade do Minho, aprovados pelo
Despacho Normativo n.º 13/2017, publicados no Diário da República,
2.ª série, n.º 183, de 21 de setembro de 2017 e do Despacho do Reitor
da Universidade do Minho de nomeação do Administrador dos Serviços
de Ação Social da Universidade do Minho, de 31 de outubro de 2017 e,
ao abrigo do disposto no artigo 8.º dos Estatutos dos Serviços de Ação
Social da Universidade do Minho, a composição do Conselho de Gestão
dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho é a seguinte:
Professor Doutor António Augusto Magalhães da Cunha, Reitor,
que preside;
Doutor António Maria Vieira Paisana, Administrador;
Mestre Susana Maria de Oliveira e Silva, Diretora de Serviços do
Departamento Administrativo e Financeiro;
Mestre Fernando Manuel Silva Parente, Diretor de Serviços do Departamento Desportivo e Cultural;
Engenheira Carla da Conceição Martins de Lemos da Cunha Faria,
Diretora de Serviços do Departamento Alimentar.
O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de novembro de 2017,
ficando, nesta data, revogado o Despacho n.º 8996/2017, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 11 de outubro de 2017.
13 de novembro de 2017. — O Administrador para a Ação Social,
António Maria Vieira Paisana.
310917678

que, no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea b) do
artigo 100.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
(RJIES) e pelo artigo 34.º, n.º 5 dos Estatutos da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão, aprovou, por despacho de 9 de novembro de 2017,
o projeto de Regulamento Eleitoral dos Estudantes Delegados dos Ciclos
de Estudos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, submetendo-o,
nos termos do artigo 101.º do Código de Procedimento Administrativo
e do artigo 110.º, n.º 3, do RJIES, a consulta pública, para recolha de
sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicação
do presente edital no Diário da República.
O projeto de regulamento pode ser consultado nos serviços administrativos da Escola, sitos no Edifício B, do campus 2 do Instituto Politécnico
de Leiria, Morro do Lena, Alto do Vieiro, Leiria, e bem ainda no sítio
da Escola na Internet (www.estg.ipleiria.pt).
Convidam-se todos os interessados a dirigir, por escrito, eventuais
sugestões, dentro do período acima referido, as quais devem ser endereçadas ao Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, podendo
ser entregues nos serviços administrativos supra identificados, ou remetidas por via postal, para a seguinte morada Campus 2 — Morro do
Lena — Alto do Vieiro, Apartado 4163, 2411 -901 Leiria, ou remetidas
por correio eletrónico para estg@estg.ipleiria.pt.
Para constar se publica o presente edital, que vai ser disponibilizado
no sítio da Escola na Internet.
9 de novembro de 2017. — O Diretor, Pedro Miguel Gonçalves
Martinho.
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Despacho n.º 10350/2017
No uso das competências que me são conferidas pela lei, homologo o
Regulamento Interno do Centro de Congressos do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa, publicado em anexo a este despacho.
Este regulamento foi objeto de parecer favorável do Conselho de
Supervisão de 25 de outubro de 2017 e homologado pelo Presidente
do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa em 06 de novembro de
2017 e entra em vigor no dia seguinte à sua publicação.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

ANEXO

Aviso n.º 14268/2017

Regulamento Interno do Centro de Congressos
do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, reunidas as condições previstas no artigo 99.º-A do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, o Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, por
despacho de 12 de outubro de 2017, autorizou a consolidação definitiva
das mobilidades, com efeitos à data do despacho de autorização, dos
seguintes trabalhadores:
Marília Nogueira Martins, consolidação da mobilidade intercarreiras,
na carreira e categoria de Assistente Técnica, posicionada na 1.ª posição
remuneratória, nível remuneratório 5;
Sandra Catarina Largueza Borges, consolidação da mobilidade intercarreiras, na carreira e categoria de Assistente Técnica, posicionada na
1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5;
Carlos Manuel Amorim Jorge, a consolidação da mobilidade intercategorias do assistente operacional Carlos Manuel Amorim Jorge
na categoria de encarregado operacional, posicionado na 1.ª posição
remuneratória, nível remuneratório 8;
02.11.2017. — O Administrador do Instituto Politécnico de Coimbra,
Daniel Roque Gomes.
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Edital n.º 928/2017
Pedro Miguel Gonçalves Martinho, Diretor da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, torna público

Artigo 1.º
Objeto
O presente regulamento estabelece as atribuições, competências e
regras de funcionamento da Unidade Complementar denominada Centro
de Congressos do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), em
conformidade com o estabelecido pelos Estatutos do ISEL (artigo 85.º,
Secção II, do Despacho n.º 5576/2010, de 26 de março).
Artigo 2.º
Missão e atribuições
A missão do Centro de Congressos é a prestação de todos os serviços
que se enquadram no âmbito da planificação, divulgação, logística de
apoio, produção e pós-produção de todo o tipo de eventos no ISEL.
Artigo 3.º
Coordenação
1 — O Centro de Congressos é coordenado por um dirigente intermédio de 4.º grau, de acordo com o previsto nos estatutos do ISEL
(artigo 77.º do Despacho n.º 5576/2010, de 26 de março), ou por um
trabalhador nomeado pelo Presidente do ISEL), que depende direta,
hierárquica e funcionalmente do Presidente do ISEL ou de quem este
delegar.
2 — Ao Coordenador do Centro de Congressos compete assegurar o
bom funcionamento do serviço, promovendo a qualidade do ambiente
de trabalho e garantindo a prossecução das estratégias de ação e desenvolvimento definidas para a unidade complementar.

