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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Escola Superior de Música
Despacho n.o 6954/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 8 de Fevereiro de 2006:
José Luís Costa Marques Ferreira — autorizada a adenda ao contrato
administrativo de provimento como equiparado a assistente do
1.o triénio, em regime de tempo parcial (60 %), para a Escola Superior de Música de Lisboa, com efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2006, auferindo a remuneração mensal ilíquida de E 604,91.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2006. — A Directora, Cremilde Rosado Fernandes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior de Educação
Aviso n.o 3831/2006 (2.a série). — Por despacho de 15 de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre,
proferido no uso de competências delegadas:
Rafael Camacho de Madeira Santos — autorizado contrato administrativo de provimento como pessoal especialmente contratado, nos
termos dos artigos 8.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de
Julho, na categoria de equiparado a assistente do 1.o triénio, regime
de tempo integral sem exclusividade, para o exercício de funções
docentes na Escola Superior de Educação, integrada neste Instituto
Politécnico, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2005, por
urgente conveniência de serviço, terminando a 30 de Setembro
de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Aviso n.o 3832/2006 (2.a série):
Maria Luísa da Costa Falcão Murta — autorizada a renovação do
contrato como equiparada a assistente do 1.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 15 de Setembro, e da 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 1 de Outubro
de 2005, pelo biénio de 2005-2007. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 3833/2006 (2.a série):
Duarte Fernando Tito Carvalho Almeida da Silva — autorizada a
renovação do contrato como equiparado a assistente do 1.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, conjugado com a Lei n.o 54/90, de 15 de Setembro,
e da 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 parcial
(20 %), para o exercício de funções docentes na Escola Superior
de Tecnologia e Gestão, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2005, pelo biénio de 2005-2007. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 3834/2006 (2.a série):
Eduardo Jorge Tito Carvalho Relvas — autorizada a renovação do
contrato como equiparado a assistente do 1.o triénio, após proposta
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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, conjugado
com a Lei n.o 54/90, de 15 de Setembro, e na 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 9 de Outubro de 2005, pelo
biénio de 2005-2007. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 3835/2006 (2.a série):
Lucília do Céu Martins Candeias de Matos — autorizada a renovação
do contrato como equiparada 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 15 de Setembro, e na
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 6 de
Outubro de 2005, pelo biénio de 2005-2007. (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)
23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 3836/2006 (2.a série):
Luís Miguel Tremoceiro Baptista — autorizada a renovação do contrato como equiparado a professor-adjunto, 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 15 de Setembro, e da 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 15 de Dezembro de 2005, pelo
biénio de 2005-2007. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 3837/2006 (2.a série):
Eliomar Cameron — 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, conjugado com a Lei
n.o 54/90, de 15 de Setembro, e da 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 15 de Novembro de 2005, por um ano. (Isento
de visto prévio do Tribunal de Contas.)
23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

HOSPITAL DE SANTA MARIA, E. P. E.
Deliberação (extracto) n.o 376/2006. — Por deliberação do conselho de administração de 24 de Fevereiro de 2006, no uso de competências delegadas:
Manuel António Azevedo Marques Gomes, assistente hospitalar de
dermatologia a 30 % do quadro de pessoal deste Hospital — nomeado definitivamente, precedendo concurso, chefe de serviço de dermatologia a 30 %, escalão 2, índice 185, do quadro de
pessoal do Hospital de Santa Maria, E. P. E., ficando exonerado
da anterior categoria com efeitos a 25 de Fevereiro de 2006, de
acordo com o previsto no n.o 1 do artigo 127.o e na alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo.
6 de Março de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Jorge Alves.

