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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Aviso n.o 6506/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de Junho
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Ester Amorim Nogueira Fernandes — autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação da prorrogação do contrato administrativo de provimento com a categoria de assistente do 2.o triénio
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, a partir de 19 de Setembro de 2005, pelo período de um ano.
Maria Elisa Lopes de Figueiredo — autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento com
a categoria de equiparada a assistente do 2.o triénio da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, a partir de 13 de Maio 2005,
pelo período de um ano.
Vítor Manuel de Sousa Gabriel — autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento com
a categoria de equiparado a assistente do 2.o triénio da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, a partir de 13 de Maio 2005,
pelo período de um ano.
Noel de Jesus Mendonça Lopes — autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento com
a categoria de equiparado a assistente do 2.o triénio da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, a partir de 9 de Abril 2005,
pelo período de um ano.
Jorge Manuel Pereira Gregório — autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento com a categoria de equiparado a professor-adjunto da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, a partir de 1 de Setembro de
2005, pelo período de dois anos.
Maria Lúcia Paiva Tacanho das Neves Marques — autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento com a categoria de equiparada a professora-adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, a partir
de 17 de Agosto de 2005, pelo período de dois anos.
Teresa Margarida Cova Alpalhão Teodoro — autorizada, por urgente
conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo
de provimento com a categoria de encarregada de trabalhos da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, a partir de 1 de Setembro
de 2005, pelo período de dois anos.
Sandra Susana Braz Vieira — autorizada, por urgente conveniência
de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento
com a categoria de encarregada de trabalhos da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão, a partir de 1 de Setembro de 2005, pelo
período de dois anos.
Pedro Manuel Pinto Teixeira — autorizado, por urgente conveniência
de serviço, o contrato administrativo de provimento com a categoria
de encarregado de trabalhos da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão, a partir de 1 de Julho de 2005, pelo período de um ano.
15 de Junho de 2005. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.
Aviso n.o 6507/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Junho
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Alfredo José de Carvalho Madeira, equiparado a assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão — autorizado o
pedido de rescisão do contrato administrativo de provimento a partir
de 20 de Junho de 2005.
21 de Junho de 2005. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Contrato (extracto) n.o 1303/2005:
Luís Manuel Clode Lima Moreira — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, em regime de

tempo parcial, 50 %, auferindo o vencimento previsto na lei geral
para a respectiva categoria, com efeitos a partir de 2 de Março
e validade até 16 de Agosto de 2005.
9 de Junho de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1304/2005:
Esmeralda Cristina Marques Diegues Nascimento Melo — celebrado
contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em regime de tempo parcial, 30 %, auferindo o vencimento
previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir
de 2 de Março de 2005 e validade até 16 de Agosto de 2005.
9 de Junho de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1305/2005:
Manuel Jorge de Abreu Antunes Lima — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial (40 %), auferindo o vencimento previsto
na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir de
16 de Março de 2005 e validade até 30 de Setembro de 2005.
9 de Junho de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1306/2005:
Sónia Maria Pereira Veríssimo — celebrado contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente, em regime de tempo
parcial, 30 %, auferindo o vencimento previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a partir de 3 de Janeiro de
2005 e validade até 30 de Setembro de 2005.
9 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente, Maria de Fátima
Morgado.
Contrato (extracto) n.o 1307/2005:
José Fernando Pereira de Jesus Barbosa — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, auferindo
o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com
efeitos a partir de 15 de Novembro de 2004 e validade até 30 de
Setembro de 2005.
9 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente, Maria de Fátima
Morgado.
Contrato (extracto) n.o 1308/2005:
Cristina Susana Mouta Alves da Silva — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, auferindo
o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com
efeitos a partir de 15 de Novembro de 2004 e validade até 30 de
Setembro de 2005.
13 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente, Maria de Fátima
Morgado.

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, S. A.
Rectificação n.o 1150/2005. — Por ter saído com inexactidão a
publicação da lista de reclassificação do pessoal dos serviços gerais,
referente à deliberação n.o 433/2001 — AP, inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 50, de 28 de Fevereiro de 2001, apêndice n.o 28,
deve ser aditado à mesma lista:
Situação actual

Nome

Maria Isabel Ribeiro da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reclassificação

Categoria detida

Escalão/
índice

Roupeira . . . . . . . . . . .

8/210

19 de Maio de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Jorge Teixeira.

Categoria da função exercida

Auxiliar de acção médica.

Escalão/
índice
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