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sividade, a partir de 1 de Março de 2006, por ter iniciado funções
nessa data, por urgente conveniência de serviço, e terá a duração
de dois anos, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 13.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, a que corresponde a
remuneração mensal ilíquida de acordo com o Decreto-Lei
n.o 408/89, de 20 de Novembro.
8 de Março de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.
Despacho n.o 6692/2006 (2.a série). — Por despacho de 22 de
Fevereiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
preferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Doutora Ana Maria Pinto Moura — autorizada a rescisão do contrato
administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparada a assistente do 2.o triénio, da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão, deste Instituto, com efeitos a partir do dia 1 de Março
de 2006.
8 de Março de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.
Despacho n.o 6693/2006 (2.a série). — Por despacho de 21 de
Fevereiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:

N.o 59 — 23 de Março de 2006
Serviços de Acção Social

Despacho n.o 6697/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e para efeitos
do disposto no mesmo diploma, faz-se público que se encontra afixada
para consulta a lista de antiguidade do pessoal dos Serviços de Acção
Social do Instituto Politécnico de Bragança com referência a 31 de
Dezembro de 2005.
Os funcionários dispõem de 30 dias para apresentar reclamação
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.
9 de Março de 2006. — O Administrador, Osvaldo Adérito Régua.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Aviso (extracto) n.o 3725/2006 (2.a série). — Por despacho do
presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 6 de Março
de 2006 e de acordo com o disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público que as listas de
antiguidade com referência a 31 de Dezembro de 2005 do pessoal
deste Instituto se encontram afixadas junto aos Serviços Administrativos de cada uma das unidades orgânicas, onde poderão ser consultadas pelos interessados.
Da organização das respectivas listas cabe reclamação nos termos
do artigo 96.o do referido decreto-lei.

Mestre Maria de Fátima Moreira da Silva Pacheco — nomeada definitivamente professora-adjunta da Escola Superior de Tecnologia
e de Gestão de Bragança, nos termos do artigo 11.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, com efeitos a partir do dia seguinte
ao termo da nomeação anterior, a que corresponde a remuneração
mensal de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro.

9 de Março de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

8 de Março de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.

Licenciado Ricardo Filipe Gonçalves Batista — celebrado contrato
administrativo de provimento, precedendo concurso, para o lugar
de técnico superior de 1.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.

Despacho n.o 6694/2006 (2.a série). — Por despacho de 21 de
Fevereiro 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:
Licenciado Eurico Francisco Afonso Rodrigues — autorizada por
mútuo acordo a rescisão do contrato administrativo de provimento
com equiparado a assistente do 1.o triénio, da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Bragança, com
efeitos a partir do dia 1 de Março de 2006.
8 de Março de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.
Despacho n.o 6695/2006 (2.a série). — Por despacho de 21 de
Fevereiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Sérgio Paulo Perdigão do Vale — celebrado contrato administrativo
de provimento para o exercício das funções de técnico de informática do grau 1, nível 1, deste Instituto, correspondendo-lhe a
remuneração mensal ilíquida referenciada na escala salarial constante do anexo ao Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março.
8 de Março de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.
Despacho n.o 6696/2006 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Mestre Pedro Augusto de Oliveira Salgueiro — autorizado o contrato
administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparado a assistente do 2.o triénio, da Escola Superior de Educação
deste Instituto, em regime de exclusividade, a partir de 1 de Fevereiro de 2006, por ter iniciado funções nessa data, por urgente
conveniência de serviço, e terá a duração de dois anos, em conformidade com o disposto no artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida
de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro, e
posteriores alterações.
8 de Março de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.

Despacho (extracto) n.o 6698/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 2 de
Março de 2006:

9 de Março de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 6699/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 27 de
Fevereiro de 2006:
Licenciada Elisabete de Jesus Folgado Marques — celebrado contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente, em
regime de tempo parcial, por urgente conveniência de serviço, para
a Escola Superior de Educação deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria,
com efeitos a partir de 1 de Março e termo a 31 de Julho de
2006.
9 de Março de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 6700/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 22 de
Fevereiro de 2006:
Licenciada Libânia da Graça Ferrão Cunha Marques — renovado o
contrato administrativo de provimento como encarregada de trabalhos, em regime de tempo integral, por urgente conveniência
de serviço, para a Escola Superior de Tecnologia deste Instituto,
auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir de 16 de Março de 2006
e termo a 15 de Março de 2007.
9 de Março de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 6701/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 22 de
Fevereiro de 2006:
Mestre João Manuel Santos Gonçalves — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, em regime
de tempo integral e de substituição temporária no âmbito do PRODEP, por urgente conveniênica de serviço, para a Escola Superior
de Tecnologia deste Instituto, auferindo o vencimento mensal pre-

