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visto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir
de 1 de Abril e termo a 31 de Julho de 2006.
9 de Março de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 6702/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 22 de
Fevereiro de 2006:
Licenciado António Manuel Mendes Matos Nunes Ramalheiro — celebrado contrato administrativo de provimento como
equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial e em
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 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 6703/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 2 de
Fevereiro de 2006:
Mestre Emanuel Mendes de Freitas Lopes — 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 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 3 de Fevereiro e termo a 31 de Julho de 2006.
9 de Março de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 6704/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 24 de
Fevereiro de 2006:
Licenciada Gisela Ana Paula Bragança — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta,
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 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 6705/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 10 de
Fevereiro de 2006:
Mestre Isabel Margarida Horta Ribeiro Antunes — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente,
em regime de tempo integral, por urgente conveniência de serviço,
para a Escola Superior Agrária 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 Outubro
de 2006.
9 de Março de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 6706/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 31 de
Outubro de 2005:
Licenciada Ana Maria Gonçalves Figueiredo Salvador — celebrado
contrato administrativo de provimento como equiparada 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 partir de 1 de
Novembro de 2005 e termo a 31 de Julho de 2006.
9 de Março de 2006. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Aviso n.o 3726/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada nas instalações dos serviços centrais a lista
de antiguidade do pessoal não docente do Instituto Politécnico de
Lisboa reportada a 31 de Dezembro de 2005.
3 de Março de 2006. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA
Escola Superior de Enfermagem
de Calouste Gulbenkian de Lisboa
Louvor n.o 306/2006. — Ao cessar funções por motivo de aposentação, queremos expressar público apreço à telefonista Maria Júlia
da Silva Branco pela forma competente, dedicada e disponível, associada a um elevado sentido de responsabilidade, com que sempre
desempenhou as suas funções. É pois, merecedora do nosso reconhecimento e do presente louvor.
9 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Adelaide Pires Madeira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior Agrária de Elvas
Aviso n.o 3727/2006 (2.a série). — Por despacho de 6 de Março
de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, proferido
ao abrigo da alínea g) do despacho n.o 11 388/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 98, de 20 de Maio de 2005,
foi autorizada a deslocação a Córdoba, Espanha, nos dias 12 e 13 de
Março de 2006, do professor-coordenador Francisco Luís Mondragão
Rodrigues para contactos no Instituto de Agricultura Sostenible, com
vista à preparação de candidatura de projecto europeu, e dos assistentes do 1.o triénio Lina Luís Salgueiro Costa Roldão e Miguel da
Gama Minas para preparação de formação pós-graduada avançada
na Universidad de Córdoba, no âmbito do protocolo de cooperação
estabelecido entre o Instituto Politécnico de Portalegre e esta universidade espanhola. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Março de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Aviso n.o 3728/2006 (2.a série):
Félix Ferreira Bernardo — autorizada a renovação do contrato como
equiparado a assistente do 2.o triénio, após proposta aprovada em
reunião do conselho científico de 19 de Outubro de 2005, nos termos
do despacho n.o 11 389/2005 (2.a série), publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 98, de 20 de Maio de 2005, conjugado
com a Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e a alínea h) do Despacho
Normativo n.o 35/95, de 20 de Julho, e ao abrigo do artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de pessoal
especialmente contratado, tempo completo e exclusividade, para
o exercício de funções docentes na Escola Superior de Tecnologia
e Gestão, com efeitos a partir de 16 de Janeiro de 2006, para
o biénio de 2006-2008. (Isento de visto prévio do Tribunal de
Contas.)
23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 3729/2006 (2.a série):
Sérgio Duarte Correia — autorizada a renovação do contrato como
equiparado a assistente do 2.o triénio, após proposta aprovada em
reunião do conselho científico de 19 de Outubro de 2005, nos termos
do despacho n.o 11 389/2005 (2.a série), publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 98, de 20 de Maio de 2005, conjugado
com a Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e a alínea h) do Despacho
Normativo n.o 35/95, de 20 de Julho, e ao abrigo do artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de pessoal

