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Despacho (extracto) n.o 3352/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa, proferido por delegação, de 19 de Janeiro de 2005:
João Arménio Correia Martins — nomeado professor catedrático, a
título definitivo, do quadro do Instituto Superior Técnico, com efeitos a partir da data de aceitação de nomeação, considerando-se
exonerado do anterior lugar na mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Janeiro de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA
Aviso n.o 1574/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente
do ISCTE, ao abrigo da alínea h) do n.o 1 do artigo 19.o dos Estatutos
deste Instituto, publicados em anexo ao Despacho Normativo
n.o 37/2000, de 3 de Agosto:
De 11 de Janeiro de 2005:
Marina Alexandra Pedro Andrade, assistente além quadro neste Instituto — autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro no
período de 16 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2005.
De 12 de Janeiro de 2005:
Rosa Maria Figueiredo Perez, professora auxiliar além quadro neste
Instituto — autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro no
período de 18 de Janeiro a 28 de Maio de 2005.
(Não sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
25 de Janeiro de 2005. — O Administrador, João Carlos Pereira
Saraiva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 3353/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 8 de
Novembro de 2004:
Licenciada Mariana Teresa Cheira Martins — celebrado o contrato
administrativo de provimento como equiparada a professor-adjunto,
em regime de tempo parcial e de acumulação, por urgente conveniência de serviço, para a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes
Dias, deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na
lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a 8 de Novembro
de 2004 e termo em 31 de Julho de 2005.
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 1575/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Janeiro
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Coimbra:
Licenciada Joana Isabel Ramos Rodrigues Moreira Ladeiro — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de
equiparada a assistente, em regime de tempo parcial, quatro horas
semanais, em acumulação, na Escola Superior de Educação deste
Instituto, de 3 de Janeiro a 30 de Setembro de 2005, na área de
Música.
31 de Janeiro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 1576/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Janeiro
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Coimbra:
Doutor Pedro Balaus Custódio — autorizada a renovação da prorrogação da comisão de serviço extraordinária, na Escola Superior
de Educação, com a categoria de assistente, a tempo integral e
em exclusividade, na área de Língua Portuguesa, pelo período de
um ano com início de 1 de Janeiro de 2005.
1 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE COIMBRA
Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto
Aviso n.o 1577/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Janeiro
de 2005 da presidente do conselho directivo da Escola Superior de
Enfermagem de Bissaya Barreto:
Isabel Maria Primo dos Santos, assistente administrativa do quadro
de pessoal da Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto — nomeada, precedendo concurso, para a categoria de assistente administrativo principal, do quadro de pessoal da mesma Instituição, ficando exonerada do lugar que vem ocupando com efeitos
à data de aceitação daquele para que foi nomeada. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Escola Superior de Educação

17 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

Aviso n.o 1578/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
científico de 15 de Setembro de 2004, da Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico da Guarda:

Despacho (extracto) n.o 3354/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 30 de
Dezembro de 2004:

Mestre José Luís Campos de Lima Garcia, professor-coordenador
da Escola Superior de Educação da Guarda — concedida a dispensa
de serviço docente, no período de 16 Fevereiro a 16 de Agosto
de 2005.

Licenciado Pedro Manuel de Sousa Lopes — celebrado o contrato
administrativo de provimento como técnico superior de 2.a classe,
para o Instituto Politécnico de Castelo Branco, por ter finalizado
o estágio nesta carreira, auferindo o vencimento mensal previsto
na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir da
data da publicação no Diário da República.
17 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
Despacho (extracto) n.o 3355/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 30 de
Setembro de 2004:
Licenciado Manuel Luís Conducto Rêgo — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial e de acumulação, por urgente conveniência
de serviço, para a Escola Superior de Artes Aplicadas deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Outubro de 2004 e termo
em 30 de Setembro de 2005.
5 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

24 de Janeiro de 2005. — O Director, Joaquim Manuel Fernandes
Brigas.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho n.o 3356/2005 (2.a série). — Curso de Professores do
Ensino Básico, na variante de Educação Visual e Tecnológica — alteração do plano de estudos. — Sob proposta da Escola Superior de
Educação de Leiria;
Considerando o disposto no artigo 13.o da Lei n.o 46/86, de 14
de Outubro, alterada pela Lei n.o 115/97, de 19 de Setembro;
Considerando o disposto na Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro;
Considerando que as alterações propostas acolhem as recomendações da comissão de avaliação externa;
Considerando que foi promovido junto da Direcção-Geral do
Ensino Superior o registo da alteração do plano de estudos;
No uso de competência delegada pela alínea q) do despacho
n.o 20 729/2004 (2.a série), de 8 de Outubro, da Ministra da Ciência,
Inovação e Ensino Superior:
Aprovo a alteração do plano de estudos do curso de Professores
do Ensino Básico, na variante de Educação Visual e Tecnológica,

