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Sustentabilidade e Diversidade nas Sociedades Contemporâneas» e,
no 2.o semestre, onde se lê «Seminário: Economia Solidária, Coesão
Social, Sustentabilidade e Diversidade nas Sociedades Contemporâneas» deve ler-se «Seminário II: Economia Solidária, Coesão Social,
Sustentabilidade e Diversidade nas Sociedades Contemporâneas».
3 de Janeiro de 2006. — O Presidente, Luís Antero Reto.
Designação

Empreitada de construção de uma casa para o sistema de bombagem
e reservatório de um furo de captação de águas subterrâneas.
Empreitada de contrução de um parque de estacionamento no Campus do Instituto Politécnico de Beja.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Anúncio n.o 13/2006 (2.a série). — Dando cumprimento ao disposto no artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, torna-se
público que o Instituto Politécnico de Beja adjudicou no ano de 2005
as seguintes obras:
Procedimento

Valor ilíquido
(euros)

Adjudicatário

Consulta prévia . . . . .

7 042,33

Martins & Bailão, L.da

Concurso limitado
sem publicação de
anúncio.

142 511,96

CONSDEP — Engenharia e Construção, S. A.

6 de Janeiro de 2006. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Despacho n.o 2978/2006 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Junho de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Mestre Maria Eugénia Rocha — celebrado o contrato administrativo
de provimento para o exercício das funções de equiparada a professora-adjunta, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Bragança, em regime de tempo parcial, com uma carga horária
de quatro horas lectivas semanais, correspondendo-lhe a 30 % da
remuneração do tempo integral, que se fixa em E 559,54, acrescido
dos subsídios de férias e de Natal, a partir de 1 de Setembro de
2005, vigorando até 28 de Fevereiro de 2006.
23 de Janeiro de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.
Despacho n.o 2979/2006 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Junho de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Licenciado António Francisco Verdelho — celebrado contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparado
a professor-adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Bragança em regime de tempo parcial, com uma carga horária
de cinco horas lectivas semanais, correspondendo-lhe 50 % da remuneração do tempo integral, que se fixa em E 932,57. O contrato
produz efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005, vigorando até
31 de Julho de 2006.
23 de Janeiro de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.
Rectificação n.o 165/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 242, de 20 de Dezembro
de 2005, o despacho n.o 26 244/2005, rectifica-se que onde se lê «Mestre Isabel Maria Lopes [. . .] com efeitos a partir de 6 de Dezembro
de 2005» deve ler-se «Mestre Isabel Maria Lopes [. . .] com efeitos
a partir de 2 de Dezembro de 2005».
23 de Janeiro de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 2980/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 11 de
Outubro de 2005:
Bacharel João Carlos da Cruz Pereira — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, 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 12 de Outubro de 2005 e
termo a 28 de Fevereiro de 2006.
23 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

Despacho (extracto) n.o 2981/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 12 de
Janeiro de 2005:
Licenciado Rui Filipe Soares Salgueiro — celebrado contrato administrativo de provimento, precedendo concurso, para o lugar de
estagiário, com vista ao posterior provimento de um lugar de técnico
superior de 2.a classe, da carreira técnica superior, para o Instituto
Politécnico de Castelo Branco, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir
da data de publicação no Diário da República.
23 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho n.o 2982/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 12 de Janeiro
de 2006:
Fernanda Maria Grácio Delgado Ferreira de Sousa, professora-adjunta — nomeada, em comissão de serviço e por urgente conveniência
de serviço, subdirectora da Escola Superior Agrária deste Instituto,
com efeitos a partir da data da posse, nos termos do n.o 1 do artigo 34.o
dos Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
23 de Janeiro de 2006. — A Presidente, Ana Maria B. O. Dias Malva
Vaz.
Despacho (extracto) n.o 2983/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 4 de
Outubro de 2005:
Mestre Rui Miguel Monteiro Soles Gonçalves — celebrado contrato
administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto,
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 6 de Outubro
de 2005 e termo a 28 de Fevereiro de 2006.
23 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 1437/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra, Prof. Doutor José Manuel Torres
Farinha, de 20 de Janeiro de 2006:
Licenciada Carla Durana Monteiro Xambre — autorizada a nomeação
na categoria de assessor, área jurídica, da carreira de técnico superior, nos Serviços Centrais/presidência deste Instituto Politécnico,
com a remuneração mensal correspondente ao escalão 1, índice 610,
com efeitos à data da aceitação.
20 de Janeiro de 2006. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 1438/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente
deste Instituto Politécnico, Prof. Doutor José Manuel Torres Farinha,
de 18 de Janeiro de 2006:
Mestre Manuel Augusto Gragêra Fernandes Costa — nomeado, em
regime de nomeação definitiva, na categoria de professor-adjunto,

