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Despacho n.o 8743/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de
Setembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Licenciada Maria Helena Ferreira da Costa Simões Chrystello — autorizado o contrato administrativo de provimento para o exercício
das funções de equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime
de exclusividade, da Escola Superior de Educação deste Instituto,
com efeitos a partir de 1 de Abril de 2005, por ter iniciado funções
nessa data, por urgente conveniência de serviço, e deverá terminar
a 19 de Agosto de 2005, a que corresponde a remuneração mensal
ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/98, de 20 de Novembro, e posteriores alterações.
4 de Abril de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.
Despacho n.o 8744/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Fevereiro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Licenciado Simão Pedro Ravara de Oliveira — celebrado contrato
administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparado a assistente de 1.o triénio, da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Mirandela, deste Instituto, em regime de exclusividade,
a partir de 1 de Março de 2005, e terminará em 31 de Julho de
2005, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/98, de 20 de Novembro, e posteriores
alterações.
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magem, para exercer funções no período de 1 de Abril de 2005
a 31 de Março de 2008.
5 de Abril de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 8748/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 10 de
Dezembro de 2004:
Licenciada Ana Cristina Pereira Reis de Matos Romãozinho —
nomeada, em comissão de serviço extraordinária, para o lugar de
assessora da carreira técnica superior do Instituto Politécnico de
Castelo Branco, na sequência da cessação da comissão de serviço
como secretária da Escola Superior de Tecnologia deste Instituto,
auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir de 10 de Dezembro de 2004.
5 de Abril de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 8749/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 8 de
Fevereiro de 2005:
Bacharel Joaquim José Neto de Carvalho — renovado, pelo período
compreendido entre 9 de Fevereiro de 2005 e 8 de Fevereiro de
2006, o contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 23 de
Fevereiro de 2004, com efeitos a partir de 9 de Fevereiro de 2005,
pelo período de um ano, ao abrigo da alínea e) do n.o 2 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.

4 de Abril de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.

6 de Abril de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
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Rectificação n.o 632/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.o 4516/2005 no Diário da República, 2.a série,
n.o 42, de 1 de Março de 2005, rectifica-se que, no quadro n.o 4
do anexo, onde se lê «Trabalho de Projecto/Estágio — 1.o semestre»
deve ler-se «Trabalho de Projecto/Estágio — 2.o semestre».

Aviso n.o 4286/2005 (2.a série). — De acordo com o disposto
no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
torna-se público que as listas de antiguidade com referência a 31
de Dezembro de 2004 do pessoal deste Instituto se encontram afixadas
junto aos serviços administrativos de cada uma das unidades orgânicas,
onde poderão ser consultadas pelos interessados.
Da organização das respectivas listas cabe reclamação nos termos
do artigo 96.o do referido decreto-lei.
5 de Abril de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 8745/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 18 de
Fevereiro de 2005:
Licenciada Gisela Ana Paula Bragança — celebrado o contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta,
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 21 de Fevereiro
e termo a 31 de Julho de 2005.
6 de Abril de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 8746/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente em exercício do Instituto Politécnico de Castelo Branco
de 31 de Março de 2005:
Pedro Alexandre de Almeida Vale Antunes, assistente do 2.o triénio
da Escola Superior de Tecnologia deste Instituto — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período compreendido entre
24 e 28 de Abril de 2005.
31 de Março de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos Neves.
Despacho (extracto) n.o 8747/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente em exercício do Instituto Politécnico de Castelo Branco
de 31 de Março de 2005:
Licenciada Eugénia Nunes Grilo — nomeada em comissão de serviço
extraordinária, por urgente conveniência de serviço, assistente do
2.o triénio a tempo integral, para a Escola Superior de Saúde
Dr. Lopes Dias, deste Instituto, auferindo o vencimento mensal
correspondente ao índice 300 da tabela salarial da carreira de enfer-

5 de Abril de 2005. — A Presidente, Ana Maria B. O. Dias Malva
Vaz.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
Contrato (extracto) n.o 1018/2005. — Por despacho de 11 de
Janeiro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave:
Armindo Fernandes da Costa — autorizado, por urgente conveniência
de serviço, o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto a 50 % para a Escola Superior de Gestão
deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2004, pelo período de um ano, renovável por períodos bienais,
auferindo a remuneração mensal de E 912,50, correspondente ao
escalão 1, índice 185, do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
Cláudia Patrícia Veloso Viana — autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 2.o triénio a 30 % para a Escola Superior
de Gestão deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 1
de Setembro de 2004, pelo período de um ano, renovável por períodos bienais, auferindo a remuneração mensal de E 399,53, correspondente ao escalão 1, índice 135, do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Dárida Tomé — autorizado, por urgente conveniência de serviço, o
contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente
do 2.o triénio a 50 % para a Escola Superior de Gestão deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004,
pelo período de um ano, renovável por períodos bienais, auferindo
a remuneração mensal de E 665,88, correspondente ao escalão 1,
índice 135, do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino
superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
Duarte Nuno de Castro Meneses — autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento como
equiparado a assistente do 1.o triénio a 100 %, sem exclusividade,
para a Escola Superior de Gestão deste Instituto Politécnico, com
efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004, pelo período de um
ano, renovável por períodos bienais, auferindo a remuneração mensal de E 986,49, correspondente ao escalão 1, índice 100, do estatuto

