2712

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Sousa Martins — autorizada a acumular funções na Escola Superior
de Enfermagem da Guarda como equiparada a professora-adjunta,
em regime parcial, no período entre 27 de Setembro a 19 de Novembro de 2004, nos termos das disposições conjugadas do artigo 8.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, dos n.os 2 e 5 do artigo 31.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e do artigo 8.o do
Decreto-Lei n.o 413/93, de 23 de Dezembro.
4 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Abílio Madeira Figueiredo.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extracto) n.o 4046/2005 (2.a série). — Por despachos
das seguintes datas das entidades abaixo mencionadas, foi autorizada
a celebração, por urgente conveniência de serviço, de contrato administrativo de provimento ao pessoal docente especialmente contratado
ao abrigo do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
para a exercer funções na Escola Superior de Artes e Design das
Caldas da Rainha do Instituto Politécnico de Leiria:
De 27 de Fevereiro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Leiria:
Ana Cristina Pereira Sacramento, equiparada a assistente do 1.o triénio
a tempo parcial (50 %) — de 1 de Março a 30 de Setembro de
2004.
Ina Maria Paulo Pereira dos Santos Vasques, equiparada a assistente
do 1.o triénio a tempo parcial — 20 % de 1 a 31 de Março de
2004 e 50 % de 1 de Abril a 30 de Setembro de 2004.
João Carlos Namorado dos Anjos Farinha Valente, equiparado a assistente do 1.o triénio a tempo parcial (30 %) — de 1 de Março a
30 de Setembro de 2004.
Luís Filipe Neves Firmo, equiparado a assistente do 1.o triénio a
tempo parcial (20 %) — de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Luís Miguel Dourado Aguiar, equiparado a assistente do 1.o triénio
em dedicação exclusiva — de 1 de Março a 30 de Setembro de
2004.
Maria João Braga de Melo, equiparada a assistente do 1.o triénio,
em dedicação exclusiva (50 %) — de 1 de Março a 30 de Setembro
de 2004.
Stephan Ferdinand Jürgens, equiparado a assistente do 1.o triénio
a tempo parcial (50 %) — de 1 de Março a 30 de Setembro de
2004.
De 2 de Março de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Leiria:
Luís Gabriel Mendes Caldeira da Silva, equiparado a assistente do
1.o triénio a tempo parcial (20 %) — de 1 de Março a 30 de Setembro
de 2004.
De 12 de Março de 2004 do presidente, em exercício, do Instituto
Politécnico de Leiria:
Gilberto Miguel Tavares dos Reis, equiparado a professor-adjunto
em dedicação exclusiva — de 13 de Março a 31 de Julho de 2004.
Inês de Paula e Barros Vasques, equiparada a assistente do 1.o triénio
a tempo parcial (20 %) — de 13 de Março a 30 de Setembro de
2004.
João Carlos dos Santos Simões, equiparado a assistente do 1.o triénio
a tempo parcial (60 %) — de 13 de Março a 30 de Setembro de
2004.
João Miguel Osório de Castro Garcia dos Santos, equiparado a professor-adjunto em dedicação exclusiva — de 13 de Março a 30 de
Setembro de 2004.
Jorge Miguel André Feijão, equiparado a assistente do 1.o triénio
a tempo integral — de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Luísa Arroz Correia Albuquerque, equiparada a assistente do 1.o triénio a tempo integral — de 13 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Paulo Jorge Tuna Pereira, encarregado de trabalhos — de 8 de Março
de 2004 a 7 de Março de 2006.
Samuel José Travassos Rama, equiparado a assistente do 1.o triénio
a tempo integral — de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
De 13 de Março de 2004 do presidente, em exercício, do Instituto
Politécnico de Leiria:
João Carlos Namorado dos Anjos Farinha Valente, equiparado a assistente do 1.o triénio a tempo parcial (60 %) — de 13 de Março a
30 de Setembro de 2004.
De 22 de Abril de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Leiria:
Vera Luísa Coelho Gonçalves, encarregada de trabalhos — de 4 de
Maio de 2004 a 3 de Maio de 2005.
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De 4 de Agosto de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Leiria:
Gilberto Miguel Tavares dos Reis, equiparado a professor-adjunto
em dedicação exclusiva — de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho
de 2006.
João Miguel de Campos Barbosa Cortez das Neves, equiparado a
assistente do 2.o triénio a tempo integral — de 1 de Agosto de
2004 a 30 de Setembro de 2005.
João Pedro Faustino dos Santos, equiparado a assistente do 2.o triénio
em dedicação exclusiva — de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho
de 2006.
Luís Miguel de Sousa Pereira Colaço Pessanha, equiparado a assistente do 2.o triénio em dedicação exclusiva — de 1 de Agosto de
2004 a 31 de Julho de 2006.
Maria Manuela Carvalho Sousa Lopes, equiparada a assistente do
2.o triénio em dedicação exclusiva — de 1 de Agosto de 2004 a
31 de Julho de 2006.
Marta Isabel Gonçalves Soares, equiparada a assistente do 2.o triénio
em dedicação exclusiva — de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho
de 2006.
Miguel Nuno Lopes Vieira Batista, equiparado a assistente do 2.o triénio em dedicação exclusiva — de 1 de Agosto de 2004 a 31 de
Julho de 2006.
Paula Marina Rodrigues Canadas Carreira, equiparada a assistente
do 2.o triénio a tempo integral — de 1 de Agosto de 2004 a 30
de Setembro de 2005.
Paulo Jorge Vieira Ramalho, equiparado a professor-adjunto em dedicação exclusiva — de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
De 23 de Agosto de 2004 do presidente, em exercício, do Instituto
Politécnico de Leiria:
Isabel Maria Rodrigues Barreto Fernandes — contratada, após concurso documental, para as disciplinas de Desenho, como assistente
do 1.o triénio, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004 e
válido até 31 de Agosto de 2007.
De 14 de Setembro de 2004 do presidente, em exercício, do
Instituto Politécnico de Leiria:
Andreas Stefan Barczyk, equiparado a assistente 1.o triénio em dedicação exclusiva — de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de
2006.
António Pedro Cabral dos Santos, equiparado a assistente do 1.o triénio em dedicação exclusiva — de 1 de Outubro de 2004 a 30 de
Setembro de 2005.
Armando José Silva Correia, equiparado a assistente do 2.o triénio
em dedicação exclusiva — de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto
de 2006.
Bárbara Neves Alves, equiparada a assistente do 1.o triénio em dedicação exclusiva — de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de
2006.
Elga Patrícia Maximiano Ferreira, equiparada a assistente do 2.o triénio em dedicação exclusiva — de 1 de Outubro de 2004 a 30 de
Setembro de 2006.
Filipe João Duarte de Alarcão e Silva, equiparado a professor-adjunto
em dedicação exclusiva — de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Maria Isabel Gallis Pereira Baraona, equiparada a assistente do
1.o triénio em dedicação exclusiva — de 1 de Outubro de 2004 a
30 de Setembro de 2005.
Paulo Jorge Leandro Quintas, equiparado a assistente do 1.o triénio
em dedicação exclusiva — de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Pedro Octávio Agapito Diaz-Bérrio, equiparado a assistente do
2.o triénio a tempo integral — de 1 de Setembro de 2004 a 31
de Agosto de 2006.
Philip José Rodrigues Esteves, equiparado a professor-adjunto em
dedicação exclusiva — de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de
2006.
Rui Manuel Ferreira Leal, equiparado a assistente do 2.o triénio em
dedicação exclusiva — de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto
de 2006.
Samuel José Travassos Rama, equiparado a assistente do 1.o triénio
em dedicação exclusiva — de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Sérgio Gomes Pires Gonçalves, equiparado a assistente do 2.o triénio
em dedicação exclusiva — de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
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Sérgio Luís Ferreira Simão Taborda, equiparado a professor- adjunto
em dedicação exclusiva — de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto
de 2006.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho n.o 4047/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 20 de Janeiro de 2005:
João Filipe Ribeiro Delgado Pitas — autorizada a renovação do contrato a termo certo, para exercer as funções correspondentes às
de assistente administrativo, em regime de substituição temporária,
nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho, para o Instituto Politécnico de Lisboa,
por um período de seis meses e por urgente conveniência de serviço,
ao abrigo do n.o 5 do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 218/98, de
17 de Julho, com efeitos a partir de 17 de Janeiro de 2005, sendo-lhe
atribuída a remuneração mensal ilíquida referenciada na escala salarial constante do anexo ao Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro. (Não carece de fiscalização prévia.)
4 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Aviso n.o 1839/2005 (2.a série):
Maria Filomena da Silva Barradas — autorizada a renovação do contrato como equiparada a assistente do 2.o triénio, após deliberação
favorável aprovada em reunião do conselho científico de 6 de Outubro de 2004, nos termos do despacho n.o 20 729/2004 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 237, de 8 de Outubro
de 2004, conjugado com a Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e da
alínea h) do artigo 17.o do Despacho Normativo n.o 35/95, de 20
de Julho, ao abrigo do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de
1 de Julho, em regime de pessoal especialmente contratado, a tempo
completo e exclusividade, para o exercício de funções na Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, com efeitos a partir de 18 de
Outubro de 2004, pelo biénio de 2004-2006. (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)
5 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1840/2005 (2.a série):
Vanda Cristina Grácio Ribeiro — autorizada a renovação do contrato
como equiparada a assistente do 1.o triénio, após deliberação favorável aprovada em reunião do conselho científico de 6 de Outubro
de 2004, nos termos do despacho n.o 20 729/2004 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 237, de 8 de Outubro
de 2004, conjugado com a Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e da
alínea h) do artigo 17.o do Despacho Normativo n.o 35/95, de 20
de Julho, e ao abrigo do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, em regime de pessoal especialmente contratado,
a tempo completo e exclusividade, para o exercício de funções na
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com efeitos a partir de
1 de Outubro de 2004, no biénio 2004-2006. (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)
5 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1841/2005 (2.a série):
João Carlos Parente Romacho — autorizada a prorrogação da contratação como assistente do 2.o triénio, nos termos do despacho
n.o 20 729/2004 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 237, de 8 de Outubro de 2004, conjugado com a Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, com o n.o 4 do artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, em dedicação exclusiva, para o exercício
de funções docentes na Escola Superior de Tecnologia e Gestão,
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com início em 14 de Novembro de 2004, pelo período de um ano.
(Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1842/2005 (2.a série):
Ana Catarina Pereira de Araújo Correia — autorizada a renovação
do contrato, como equiparada a assistente do 1.o triénio, após deliberação favorável aprovada em reunião do conselho científico de
6 de Outubro de 2004, nos termos do despacho n.o 20 729/2004
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 237,
de 8 de Outubro de 2004, conjugado com a Lei n.o 54/90, de 5
de Setembro, e com a alínea h) do artigo 17.o do despacho normativo
n.o 35/95, de 20 de Julho, e ao abrigo do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 185/81 de 1 de Julho, em regime de pessoal especialmente contratado, a tempo completo e exclusividade, para o exercício de
funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com efeitos
a partir de 18 de Outubro de 2004, pelo biénio 2004-2006. (Isento
de visto prévio do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1843/2005 (2.a série):
Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar — autorizada a renovação do contrato, como equiparada a assistente do 2.o triénio, após deliberação
favorável aprovada em reunião do conselho científico de 6 de Outubro de 2004, nos termos do despacho n.o 20 729/2004 (2.a série)
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 237, de 8 de Outubro
de 2004, conjugado com a Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e da
alínea h) do artigo 17.o do despacho normativo n.o 35/95, de 20
de Julho, e ao abrigo do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, em regime de pessoal especialmente contratado,
a tempo completo e exclusividade, para o exercício de funções na
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com efeitos a partir de
26 de Maio de 2004, no biénio 2004-2006. (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1844/2005 (2.a série):
Josélia de Jesus Silva Pedro — autorizada a renovação do contrato
como equiparada a assistente do 1.o triénio, após deliberação favorável aprovada em reunião do conselho científico de 6 de Outubro
de 2004, nos termos do despacho n.o 20 729/2004 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 237, de 8 de Outubro
de 2004, conjugado com a Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e da
alínea h) do artigo 17.o do Despacho Normativo n.o 35/95, de 20
de Julho, e ao abrigo do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, em regime de pessoal especialmente contratado,
a tempo completo e exclusividade, para o exercício de funções na
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com efeitos a partir de
1 de Outubro de 2004, no biénio 2004-2006. (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1845/2005 (2.a série):
Pedro Alexandre Santos de Matos — autorizada a renovação do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, após rectificação
da proposta de renovação aprovada em reunião do conselho científico de 6 de Outubro de 2004, nos termos do despacho
n.o 20 729/2004 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 237, de 8 de Outubro de 2004, conjugado com a Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, e da alínea h) do artigo 17.o do Despacho Normativo n.o 35/95, de 20 de Julho, e ao abrigo do artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de pessoal
especialmente contratado, a tempo completo e exclusividade, para
o exercício de funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão,
com efeitos a partir de 23 de Janeiro de 2003, no biénio 2003-2005.
(Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1846/2005 (2.a série):
Rute Margarida de Carvalho Pires — autorizada a renovação do contrato, como equiparada a assistente do 1.o triénio, após proposta

