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resolução do conselho geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco
de 22 de Outubro de 2003, publicam-se os subsídios atribuídos pelos
Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Castelo Branco
à Federação Académica deste Instituto durante o 2.o semestre de
2004, para apoio à realização das actividades culturais e desportivas:

e) Possuir a robustez física necessária para o exercício de funções
públicas e ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.
Anexa os seguintes documentos: . . .
Pede deferimento.
(Data e assinatura.)»

Julho — E 2478,53;
Agosto — E 616,49;
Outubro — E 1350;
Dezembro — E 1350.

10 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, António de Jesus Couto.

19 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Suzete Martins
da Costa Belo Valente.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE COIMBRA
Escola Superior de Enfermagem
do Dr. Ângelo da Fonseca
Despacho (extracto) n.o 4399/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca de 3 de Fevereiro de 2005, por
delegação:
Rosalina Figueira da Silva, professora-adjunta — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País para frequência do doutoramento
em Desarrollo e Intervención Psicologica, a tempo parcial, com
dispensa de 50 % das actividades lectivas, no período de 1 de Janeiro
a 30 de Setembro de 2005.
16 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
António de Jesus Couto.
Rectificação n.o 308/2005. — Não tendo sido enviado o anexo
que continha as instruções para o preenchimento do requerimento
para admissão ao concurso interno de acesso geral para a categoria
de técnico profissional de 1.a classe da carreira técnica profissional
da área de biblioteca e documentação com o aviso n.o 1049/2005
(2.a série), inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 23, de 2 de
Fevereiro de 2005, a seguir se publica:

Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto
Aviso n.o 2051/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, comunica-se
que se encontra afixada na vitrina da secção de pessoal a lista de
antiguidade do pessoal do quadro desta Escola, relativa a 31 de Dezembro de 2004, a fim de possibilitar a sua consulta pelos interessados.
Conforme o disposto no n.o 1 do artigo 96.o do citado decreto-lei,
da organização da referida lista cabe reclamação a deduzir no prazo
de 30 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República.
7 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento.
Rectificação n.o 309/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 31, de 14 de Fevereiro de 2005,
o aviso n.o 1498/2005, rectifica-se que onde se lê:
«3 — Pedido de diplomas/cartas de curso (não inclui imposto de
selo, se este for devido):
3.1 — Licenciatura — E 260.»
deve ler-se:
«3 — Pedido de diplomas/cartas de curso (não inclui imposto de
selo, se este for devido):
3.1 — Licenciatura — E 160.».
14 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

«ANEXO

Escola Superior de Educação

Instruções para o preenchimento do requerimento

Listagem n.o 37/2005. — Listagem dos benefícios concedidos a particulares. — Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 26/94, de 19 de Agosto, publica-se o subsídio concedido
pela Escola Superior de Educação da Guarda à Associação de Estudantes do Instituto Politécnico da Guarda, para apoio a actividades
culturais e desportivas para o 1.o semestre de 2005:

Minuta de requerimento
mo

Ex. Sr. Presidente do Conselho Directivo da Escola Superior
de Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca:
Nome: . . .
Filiação: . . .
Estado civil: . . .
Data de nascimento: . . .
Nacionalidade: . . .
Naturalidade: . . .
Portador do bilhete de identidade n.o . . ., emitido pelo arquivo
de identificação de . . ., em. . ., válido até . . .
Número fiscal de contribuinte: . . .
Habilitações académicas: . . .
Morador em: . . .
Código postal: . . .
Telefone: . . .
Organismo onde presta serviço: . . .
Categoria: . . .
requer a V. Ex.a se digne admiti-lo(a) ao concurso interno de acesso
geral para a categoria de técnico profissional de 1.a classe da carreira
técnica profissional da área de biblioteca e documentação, com
dotação global, do quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o . . ., de . . ./ . . ./ . . .
Declara, sob compromisso de honra, que possui os requisitos gerais
previstos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
nomeadamente:
a)
b)
c)
d)

N.o 41 — 28 de Fevereiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Ter nacionalidade portuguesa;
Ter mais de 18 anos de idade;
Ter cumprido os deveres militares;
Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;

Associação de Estudantes do IPG — E 15 000.
31 de Janeiro de 2005. — O Director, Joaquim Manuel Fernandes
Brigas.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Escola Superior de Música
Despacho n.o 4400/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 24.o da Portaria n.o 413-A/98, de 17 de Julho, alterada pela
Portaria n.o 533-A/99, de 22 de Julho, determino que os prazos para
o concurso de acesso ao 1.o ciclo do curso bietápico de licenciatura
em Música sejam os seguintes:
1) Apresentação de candidaturas — de 14 de Março a 22 de
Abril de 2005;
2) Afixação dos resultados das provas — dia 20 de Junho
de 2005;
3) Prazo de reclamações — até 24 de Junho de 2005;
4) Prazo de notificação das decisões — até 1 de Julho de 2005;
5) Lista seriada dos candidatos admitidos — entre 12 e 16
de Setembro de 2005;
6) Reclamação das listas seriadas — dias 19 e 21 de Setembro
de 2005;
7) Prazo de notificação das decisões — até 27 de Setembro
de 2005;
8) Matrícula — de 19 a 28 de Setembro de 2005.
14 de Fevereiro de 2005. — A Directora, Cremilde Rosado Fernandes.

