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serviço, como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de tempo parcial (50 %), para a Escola Superior de Teatro e Cinema
do Instituto Politécnico de Lisboa, por um período de quatro meses,
com início em 1 de Abril e termo em 31 de Julho de 2006, auferindo
a remuneração mensal ilíquida correspondente à tabela fixada para
os docentes do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo
Jorge Morais Alexandre.
o

a

Despacho n. 9336/2006 (2. série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 21 de Março de 2006:
José Jorge Marques Duarte de Jesus — autorizada a celebração de
contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de tempo parcial (50 %), para a Escola Superior de Teatro e Cinema
do Instituto Politécnico de Lisboa, por um período de quatro meses,
com início em 1 de Abril e termo em 31 de Julho de 2006, auferindo
a remuneração mensal ilíquida correspondente à tabela fixada para
os docentes do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo
Jorge Morais Alexandre.
Despacho n.o 9337/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 21 de Março de 2006:
Maria Forjaz de Sampaio Sequeira Mendes — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime
de tempo integral com dedicação exclusiva, para a Escola Superior
de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, por um
período de dois anos, com início em 4 de Abril de 2006 e termo
em 3 de Abril de 2008, auferindo a remuneração mensal correspondente à tabela remuneratória para os encarregados de trabalho
do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo
Jorge Morais Alexandre.

Instituto Superior de Contabilidade e Administração
o

a

Despacho (extracto) n. 9338/2006 (2. série). — Por despacho
de 28 de Fevereiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa:
Licenciada Cidalina Maria Ramos Lourenço — autorizado o contrato
administrativo de provimento para exercer funções de equiparada
a assistente do 2.o triénio além do quadro deste Instituto, em regime
de tempo parcial (50 %) e por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 28 de Fevereiro e até 30 de Setembro
de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Amélia Pacheco Nunes de Almeida.
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com efeitos a partir de 5 de Março e até 30 de Setembro de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Amélia Pacheco Nunes de Almeida.
Despacho (extracto) n.o 9341/2006 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Março de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa:
Mestre Orlando Brogueira Rolo — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções de equiparado a assistente do 2.o triénio além do quadro deste Instituto, em regime
de exclusividade e por urgente conveniência de serviço, com efeitos
a partir de 4 de Março e até 30 de Setembro de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Amélia Pacheco Nunes de Almeida.

Instituto Superior de Engenharia
Despacho n.o 9342/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 21 de Março de 2006:
Eduardo Jorge Pinto Carrêlo — autorizada, precedendo concurso, a
nomeação provisória como técnico profissional de 2.a classe, generalista, do quadro de pessoal não docente deste Instituto, nos termos
do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com efeitos a partir da data de início de funções. É colocado no
escalão 1, índice 199. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
3 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 9343/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 21 de Março de 2006:
Margarida Maria Pronto Carvalho — autorizada, precedendo concurso, a nomeação provisória como técnica profissional de 2.a classe,
generalista, do quadro de pessoal não docente deste Instituto, nos
termos do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, com efeitos a partir da data de início de funções. É
colocada no escalão 1, índice 199. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
3 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 9344/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 21 de Março de 2006:
Maria Alexandra Cardoso Pereira — autorizada, precedendo concurso,
a nomeação provisória como técnica profissional de 2.a classe, generalista, do quadro de pessoal não docente deste Instituto, nos termos
do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com efeitos a partir da data de início de funções. É colocada no
escalão 1, índice 199. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
3 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.

Despacho (extracto) n.o 9339/2006 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Março de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa:

Despacho n.o 9345/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 21 de Março de 2006:

Licenciado José Luís Monteiro de Castro — autorizado o contrato
administrativo de provimento para exercer funções de equiparado
a assistente do 2.o triénio além do quadro deste Instituto, em regime
de exclusividade e por urgente conveniência de serviço, com efeitos
a partir de 11 de Março e até 30 de Setembro de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

André Joel Nunes Rodrigues — autorizada, precedendo concurso, a
nomeação provisória como técnico profissional de 2.a classe, generalista, do quadro de pessoal não docente deste Instituto, nos termos
do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com efeitos a partir da data de início de funções. É colocado no
escalão 1, índice 199. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

7 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Amélia Pacheco Nunes de Almeida.

3 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.

Despacho (extracto) n.o 9340/2006 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Março de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa:

Despacho n.o 9346/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 21 de Março de 2006:

Licenciada Maria Otília Alegre Donário Bastos — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções de equiparada a assistente do 2.o triénio além do quadro deste Instituto,
em regime de tempo integral e por urgente conveniência de serviço,

Carla Sofia dos Santos Aires — autorizada, precedendo concurso, a
nomeação provisória como técnica profissional de 2.a classe, generalista, do quadro de pessoal não docente deste Instituto, nos termos
do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com efeitos a partir da data de início de funções. É colocada no
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escalão 1, índice 199. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Escola Superior de Saúde de Beja. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

3 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.

31 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Rui Sousa Santos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Despacho n.o 9350/2006 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, E. P. E.,
de 4 de Abril de 2006:

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Aviso n.o 5062/2006 (2.a série). — Por despacho de 6 de Fevereiro de 2006 da directora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde
do Porto e precedendo parecer favorável do conselho científico:
Licenciado Bruno Miguel dos Santos Ferreira, equiparado a assistente
do 1.o triénio, a tempo parcial, 50 % — celebrado contrato administrativo de provimento, por um ano, com efeitos a partir de 1
de Janeiro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Fevereiro de 2006. — A Directora, Cristina Prudêncio.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extracto) n.o 9347/2006 (2.a série). — Por despacho
de 10 de Fevereiro de 2006 da presidente deste Instituto:
Gina Maria Silva Marques — autorizada a renovação da nomeação
em regime de comissão de serviço extraordinária como equiparada
a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade, por urgente conveniência de serviço, para exercer funções
na Escola Superior de Enfermagem de Santarém, deste Instituto,
pelo período de dois anos, com efeitos reportados a 15 de Novembro
de 2005, com a remuneração relativa ao escalão 1, índice 100, da
carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico.
3 de Abril de 2006. — O Administrador, Mário Jesus Mota.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Maria de Deus Caetano Santos Palma, enfermeira graduada do quadro
de pessoal do Hospital José Joaquim Fernandes — Beja — autorizada a acumulação de funções públicas na Escola Superior de
Saúde de Beja. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
6 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração,
Rui Sousa Santos.

CENTRO HOSPITALAR DO NORDESTE, E. P. E.
Despacho n.o 9351/2006 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Nordeste, E. P. E., de
29 de Março de 2006:
Dr.a Hermínia Júlia Martins Milheiro de Oliveira, assistente graduada
de cirurgia geral do quadro de pessoal do Centro Hospitalar do
Nordeste, E. P. E., Unidade Hospitalar de Mirandela — nomeada,
após concurso interno de provimento, chefe de serviço de cirurgia
geral do mesmo quadro.
5 de Abril de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração, António José Pires.
Despacho n.o 9352/2006 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Nordeste, E. P. E., de
29 de Março de 2006:
Dr.a Olímpia Trigo do Carmo, assistente graduada de ginecologia/obstetrícia do quadro de pessoal do Centro Hospitalar do Nordeste, E. P. E., Unidade Hospitalar de Mirandela — nomeada, após
concurso interno de provimento, chefe de serviço de ginecologia/obstetrícia do mesmo quadro.

Despacho (extracto) n.o 9348/2006 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Dezembro de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

5 de Abril de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração, António José Pires.

Amélia Cristina Lourenço Rosa — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em exclusividade,
no período de 31 de Dezembro de 2005 a 31 de Agosto de 2006,
para exercer funções na Escola Superior de Educação deste Instituto
Politécnico, por urgente conveniência de serviço, com a remuneração mensal de E 2041,58.

Despacho n.o 9353/2006 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Nordeste, E. P. E., de
29 de Março de 2006:

4 de Abril de 2006. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.
Aviso n.o 5063/2006 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, E. P. E.,
de 4 de Abril de 2006, foram nomeados elementos da comissão de
avaliação curricular, com vista à progressão à categoria de assistente
graduado da Dr.a Maria da Graça Rodriguez Seves, assistente de
pediatria médica, nos termos da alínea b) do artigo 23.o do Decreto-Lei
n.o 73/90, de 6 de Março, os seguintes médicos:
Presidente do júri — Dr. Agostinho Marques Moleiro, chefe de
serviço de pediatria médica.
1.o vogal — Dr.a Aniceta Nascimento Martins Cavaco, chefe de
serviço de pediatria médica.
2.o vogal — Dr. Maurílio Domingos Agostinho Gaspar, chefe de
serviço de pediatria médica.
6 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração,
Rui Sousa Santos.
Despacho n.o 9349/2006 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, E. P. E.,
de 22 de Março de 2006:
Idália de Jesus Gavino Baleizão Marcelo, enfermeira graduada do
quadro de pessoal do Hospital José Joaquim Fernandes — Beja — autorizada a acumulação de funções públicas na

Dr. Manuel Delfim Azevedo Costa, assistente graduado de radiologia
do quadro de pessoal do Centro Hospitalar do Nordeste, E. P. E.,
Unidade Hospitalar de Mirandela — nomeado, após concurso
interno de provimento, chefe de serviço de radiologia do mesmo
quadro.
5 de Abril de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração, António José Pires.

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E.
Deliberação n.o 522/2006. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., de 7 de Fevereiro
de 2006, foi concedida licença sem vencimento de longa duração,
ao abrigo do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, artigo 78.o,
à auxiliar de acção médica Ana Paula Guedes da Cruz Lopes Lima,
com efeitos a 3 de Maio de 2006.
10 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração,
Álvaro Carvalho.

HOSPITAL DE SANTA MARIA, E. P. E.
Aviso n.o 5064/2006 (2.a série):
Alda Maria Ribeiro Batista de Campos Vieira — cessa o regime de
acumulação de funções em que se encontra neste Hospital, com
efeitos a 1 de Junho de 2006.
5 de Abril de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Jorge Alves.

