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com efeitos a partir de 19 de Setembro de 2005, por ter iniciado
funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, e deverá
terminar em 18 de Agosto de 2006, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89,
de 20 de Novembro, e posteriores alterações.
7 de Outubro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho n.o 22 036/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
1 de Setembro de 2005, foi aberto concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de técnico de 2.a classe (estagiário),
área de apoio ao ensino e investigação/estatística, grupo de pessoal
não docente do Instituto [concurso aberto pelo aviso n.o 8259/2005
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, de 22 de
Setembro de 2005, e bolsa de emprego público pelo código de
oferta OE200509/0303].
Considerando, porém, que:
a) A revisão dos estatutos do IPL aprovada em assembleia estatutária realizada no dia 5 do corrente mês de Setembro, que
aguarda homologação, vem alterar profundamente a organização dos serviços administrativos do IPL (serviços centrais
e escolas superiores) tendo em vista uma melhor optimização
dos recursos humanos existentes;
b) A forte probabilidade de para as funções para que foi aberto
concurso, e em consequência dessa reorganização, serem
libertados recursos humanos até então afectos ao desempenho
de outras funções:
Determino a anulação do concurso supracitado.
30 de Setembro de 2005. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Despacho n.o 22 037/2005 (2.a série). — Por despacho de 31
de Agosto de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria,
foi autorizada a equiparação a bolseiro, no estrangeiro, à professora-adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, de Leiria,
Maria Carminda Bernardes Silvestre, no período de 8 a 11 de Setembro
de 2005.
Por despacho de 22 de Setembro de 2005 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada a equiparação a bolseiro, no
estrangeiro, ao equiparado a professor-adjunto da Escola Superior
de Tecnoclogia e Gestão, de Leiria, Luís Miguel de Oliveira Pegado
de Noronha e Távora, no período de 26 de Outubro a 9 de Novembro
de 2005.
Por despacho de 30 de Setembro de 2005 do presente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada a equiparação a bolseiro, no
estrangeiro, ao assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, de Leiria, Carlos Miguel Nogueira Ribeiro, no
período de 1 a 5 de Outubro de 2005.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho n.o 22 038/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 6 de Outubro de 2005,
foi autorizada a celebração dos contratos administrativos de provimento, precedida de concurso, com Filipe Alexandre de Andrade
Sá Moura, Rui Miguel Gorjão Teófilo, Ana Paula Verregoso Cruz
Raposo e Gonçalo André Catalão Paulista como técnicos profissionais
de 2.a classe da área de biblioteca e documentação, da carreira técnico-profissional, para o Instituto Politécnico de Lisboa, pelo período
de um ano, renovável nos termos da lei, com efeitos a partir da data
da publicação no Diário da República, auferindo a remuneração mensal
ilíquida de acordo com o sistema remuneratório em vigor. (Não carece
de fiscalização prévia.)
7 de Outubro de 2005. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.
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Despacho (extracto) n.o 22 039/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 29 de
Julho de 2005:
Ofélia Maria Rodrigues Vargas Cardoso — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento como equiparada a professor-adjunto, em regime de exclusividade, para a Escola Superior
de Dança, com a duração de dois anos e com efeitos a partir de
15 de Setembro de 2005, auferindo a remuneração mensal ilíquida
de E 3175,79.
Ruth Faynia Massey Silk — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparada a professor-adjunto, em
regime de exclusividade, para a Escola Superior de Dança, com
a duração de dois anos e com efeitos a partir de 5 de Outubro
de 2005, auferindo a remuneração mensal ilíquida de E 3402,63.
Cristina Maria Pereira de Almeida Graça — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento como equiparada a professor-adjunto, em regime de exclusividade, para a Escola Superior
de Dança, com a duração de dois anos e com efeitos a partir de
1 de Setembro de 2005, auferindo a remuneração mensal ilíquida
de E 2797,72.
José Eduardo da Costa Grave — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto,
em regime de exclusividade, para a Escola Superior de Dança,
com a duração de dois anos e com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2005, auferindo a remuneração mensal ilíquida de E 2948,95.
Carlos Alberto Paiva dos Santos Caldas — autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 50 %, para a Escola
Superior de Dança, com a duração de nove meses, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2005 e termo em 30 de Junho de 2006,
auferindo a remuneração mensal ilíquida de E 932,56.
Isabel Maria Neto de Almeida Duarte — autorizada a renovação do
contrato administrativo de provimento como equiparada a professor-adjunto, em regime de exclusividade, para a Escola Superior
de Dança, com a duração de dois anos e com efeitos a partir de
1 de Setembro de 2005, auferindo a remuneração mensal ilíquida
de E 2797,72.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Fernando Crespo.

Instituto Superior de Engenharia
Despacho n.o 22 040/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Setembro de 2005:
Licenciado André Ribeiro Lourenço — autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento para
exercer as funções de equiparado a assistente do 1.o triénio, em
regime de tempo integral, pelo período de um ano, com início
em 15 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
15 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 22 041/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Setembro de 2005:
Licenciado João Humberto Holbeche Trindade — autorizado, por
urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de equiparado a assistente do
1.o triénio, em regime de tempo integral, pelo período de um ano,
com início em 15 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 22 042/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Setembro de 2005:
Licenciado Dharmsi Murargi Chaturbhuj — autorizada, por urgente
conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo
de provimento para exercer as funções como equiparado a assistente
do 2.o triénio, em regime de tempo parcial, 60 %, pelo período
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de dois anos, com início em 28 de Março de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
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30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria Ana Carvalho Viana Baptista.

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

Despacho n.o 22 043/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Setembro de 2005:

Aviso n.o 9197/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Setembro de 2005 da directora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde
do Porto, precedendo parecer favorável do conselho científico:

Bacharel Pedro Alexandre Teixeira Medley Rosa — autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer funções como encarregado
de trabalhos, em regime de tempo integral, pelo período de dois
anos, com início em 30 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Mestre Maria Cândida Carvalho Esteves Reis Martins — renovado
o contrato administrativo de provimento, por dois anos, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2005, como equiparada a professor-adjunto, em tempo integral. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 22 044/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Setembro de 2005:
Licenciado João Beleza Teixeira Seixas e Sousa — autorizado, por
urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento para exercer as funções como equiparado a assistente do
2.o triénio, em regime de tempo integral, pelo período de um ano,
com início em 1 de Setembro de 2005, considerando-se rescindido
o contrato anterior. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

1 de Outubro de 2005. — A Directora, Cristina Prudêncio.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extracto) n.o 22 049/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Setembro de 2005 da presidente do Instituto Politécnico de Setúbal:
Helena Maria de Jesus Germano — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto no
regime de tempo integral, para a Escola Superior de Saúde, por
um ano, com a remuneração mensal de E 1865,15, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a partir de 12 de Setembro
de 2005.

30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria Ana Carvalho Viana Baptista.

4 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

Despacho n.o 22 045/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Setembro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 22 050/2005 (2.a série). — Por despachos de 30 de Setembro de 2005 do vice-presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal, por delegação de competências:

Mestre Ricardo Mariano Roque Capela Enguiça — autorizado, por
urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de equiparado a assistente do
2.o triénio a tempo integral, pelo período de um ano, com início
em 1 de Setembro de 2005, considerando-se rescindido o contrato
anterior. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 22 046/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Setembro de 2005:
Licenciado Fernando Azevedo Sousa Oliveira — autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de equiparado
a assistente do 2.o triénio, a tempo parcial (40 %), pelo período
de dois anos, com início em 17 de Abril de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
o
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Despacho n. 22 047/2005 (2. série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Setembro de 2005:
Licenciado João Manuel Cabrita da Palma — autorizada, por urgente
conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo
de provimento para exercer as funções de equiparado a professor-adjunto, a tempo integral, pelo período de dois anos, com início
em 11 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 22 048/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Setembro de 2005:
Doutor Luís Miguel Pina de Oliveira Santos — autorizada, por urgente
conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo
de provimento para exercer as funções de equiparado a professor-adjunto, a tempo parcial (30 %), pelo período de dois anos,
com início em 18 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana Carvalho Viana Baptista.

Natércia dos Santos Rosa Massas, fotocopista do quadro provisório
do pessoal não docente da Escola Superior de Educação deste
Instituto Politécnico — autorizada a nomeação definitiva como
fotocopista principal, da carreira de fotocopista, para o mesmo quadro, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data.
Maria Fernanda Nunes Pereira, técnica profissional de 2.a classe do
quadro provisório do pessoal não docente da Escola Superior de
Educação deste Instituto Politécnico — autorizada a nomeação
definitiva como técnica profissional de 1.a classe, da carreira técnico-profissional, para o mesmo quadro, com efeitos a partir da
data da aceitação do lugar, considerando-se exonerada do lugar
anterior a partir da mesma data.
Francisco José Pinto Matias, técnico profissional de 2.a classe do quadro
provisório do pessoal não docente da Escola Superior de Educação
deste Instituto Politécnico — autorizada a nomeação definitiva como
técnico profissional de 1.a classe, da carreira técnico-profissional,
para o mesmo quadro, com efeitos a partir da data da aceitação
do lugar, considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da
mesma data.
7 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 22 051/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Setembro de 2005 do vice-presidente do Instituto do
Politécnico de Setúbal, por delegação de competências:
Carlos Augusto Clamote, equiparado a professor-adjunto no regime
de tempo parcial a 50 % da Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico — autorizada a renovação do contrato por dois anos, com efeitos a partir de 1 de Setembro de
2005.
10 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extracto) n.o 22 052/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Setembro de 2005 do vice-presidente do Instituto
Politécnico de Tomar, por delegação:
Susana Alexandra Brites da Costa Henriques — contrato administrativo de provimento como técnica profissional de secretariado de
1.a classe para os Serviços Centrais do Instituto Politécnico de
Tomar, precedendo concurso, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 222, constante do estatuto remuneratório
da Administração Pública para esta categoria.

