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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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INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

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

a

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.

