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INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

de alunos da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da
Guarda, aos seguintes funcionários:

Escola Superior de Saúde de Bragança

Ana Paula Martins Rebelo Moreira, técnica jurista do CDSSSG, equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial,
20 % — autorizada a acumular trinta e duas horas totais no período
de 26 de Setembro a 2 de Dezembro de 2005.
António Manuel Almeida Tavares Sequeira, enfermeiro de nível I,
equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial,
20 % — autorizado a acumular vinte oito horas totais no período
de 26 de Setembro a 25 de Novembro de 2005.
António Mendes Paulo, enfermeiro-supervisor, equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 40 % — autorizado a acumular sessenta e seis horas totais no período de 19 de Outubro
de 2005 a 3 de Fevereiro de 2006.
Elisabete Gabriela Pires Pereira Antunes, enfermeira graduada, equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial,
40 % — autorizada a acumular quarenta e uma horas totais no
período de 26 de Setembro a 25 de Novembro de 2005.
José Manuel Martins Valbom, médico, equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 20 % — autorizado a acumular
vinte e duas horas totais no período de 26 de Setembro a 11 de
Novembro de 2005.

Despacho n.o 3517/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de
Janeiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Autorizados os contratos administrativos de provimento para o
exercício de funções de equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de tempo integral, na Escola Superior de Saúde
deste Instituto, com efeitos a 1 de Setembro de 2005, por
terem iniciado funções nessa data, por urgente conveniência
de serviço, pelo período de um ano, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de E 1008,19, aos seguintes docentes:
Licenciado Hélder Jaime Fernandes.
Licenciada Juliana Almeida de Souza.
Licenciada Vera Alexandra Ferro Lebres.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Gilberto Rogério Pires dos Santos.
Despacho n.o 3518/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de
Janeiro de 2006 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 Cristina Martins Teixeira — renovado o contrato administrativo de provimento para o exercício de funções de equiparado
a assistente do 2.o triénio, em regime de dedicação exclusiva, na
Escola Superior de Saúde deste Instituto, com efeitos a 1 de Setembro de 2005, para vigorar até 31 de Agosto de 2007. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Gilberto Rogério Pires dos Santos.
Despacho n.o 3519/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de
Janeiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Licenciadas Maria José Gonçalves Alves e Daniela Cristina Branco — autorizados os contratos administrativos de provimento para o exercício
de funções de equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime
de tempo parcial, na Escola Superior de Saúde deste Instituto,
com efeitos a 26 de Setembro de 2005, por terem iniciado funções
nessa data, por urgente conveniência de serviço, para vigorarem
até 31 de Julho de 2006, com a carga horária de quatro horas
semanais e 30 % da remuneração em regime integral, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de E 302,45. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Gilberto Rogério Pires dos Santos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 1897/2006 (2.a série). — Nos termos do artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e para os devidos efeitos,
faz-se público que se encontra afixada a lista de antiguidade dos agentes e funcionários existentes nos serviços centrais/presidência do Instituto Politécnico de Coimbra com referência a 31 de Dezembro
de 2005.
30 de Janeiro de 2006. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

26 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Abílio Madeira Figueiredo.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
Despacho n.o 3521/2006 (2.a série). — Por despacho de 10 de
Janeiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Viana do
Castelo:
Mestre Maria Manuela Amorim Cerqueira — autorizada a renovação
do contrato como equiparada a assistente do 2.o triénio da Escola
Superior de Enfermagem de Viana do Castelo, deste Instituto Politécnico, em regime de exclusividade, por um biénio, com efeitos
a partir de 1 de Janeiro de 2006 e até 31 de Dezembro de 2007.
Mestre Odete Maria Azevedo Alves — autorizada a renovação do
contrato como assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Enfermagem de Viana do Castelo, deste Instituto Politécnico, em regime
de exclusividade, por um ano, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro
de 2006 e até 31 de Janeiro de 2007.
Licenciada Maria José Rodrigues e Silva — autorizada a renovação
do contrato como equiparada a assistente do 2.o triénio da Escola
Superior de Enfermagem de Viana do Castelo, deste Instituto Politécnico, em regime de exclusividade, por um biénio, com efeitos
a partir de 1 de Janeiro de 2006 e até 31 de Dezembro de 2007.
12 de Janeiro de 2006. — O Presidente, Rui Alberto M. Teixeira.

CENTRO HOSPITALAR DO BARLAVENTO ALGARVIO, E. P. E.
Aviso n.o 1898/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A.,
de 28 de Dezembro de 2005:
Paula Gonçalves Rebelo Grão, Ana Cristina Cordeiro Cabral, Paula
Alexandra Mártires Granha, Maria Prazeres Cachopas Rosado e
Cármen Anjos Vieira Patrício — nomeadas na categoria de técnico
profissional principal, escalão 1, índice 238, precedente o concurso
n.o 18/05, interno de acesso limitado para provimento de cinco
lugares na categoria de técnico profissional principal da carreira
técnico-profissional de secretário-recepcionista do quadro de pessoal do Hospital do Barlavento Algarvio, aprovado pela portaria
n.o 375/2003, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 77,
de 1 de Abril de 2003. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
3 de Janeiro de 2006. — A Vogal do Conselho de Administração,
Maria Conceição Saúde.

Escola Superior de Saúde da Guarda

Aviso n.o 1899/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A.,
de 28 de Dezembro de 2005:

Despacho n.o 3520/2006 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Janeiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda,
foi autorizada a acumulação de funções, nos termos das disposições
conjugadas do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 427/89, e do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 413/93, de 23 de Dezembro, para colaboração nas actividades
teórico-práticas de apoio à acção educativa, orientação e avaliação

Joel David Valente Guerreiro e José Carlos Custódio Mugeiro —
nomeados na categoria de especialista de informática do grau II,
nível 1, escalão 600, precedente o concurso n.o 13/05, interno de
acesso limitado para provimento de dois lugares na categoria de
especialista de informática do grau II da carreira de especialista
de informática do quadro de pessoal do Hospital do Barlavento
Algarvio, aprovado pela portaria n.o 375/2003, publicada no Diário

