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Ricardo Manuel Araújo de Melo Roque Pimentel — equiparado a
assistente (1.o triénio), a tempo parcial (20 %), válido de 19 de
Outubro de 2005 até 30 de Setembro de 2006.
De 28 de Outubro de 2005:
Nuno Miguel Borges Lisboa Afonso, por aditamento — equiparado
a assistente (2.o triénio), a tempo integral, válido de 3 de Outubro
de 2005 até 30 de Setembro de 2006.
De 16 de Novembro de 2005:
Manuel António de Jesus Ribeiro, encarregado de trabalhos, válido
de 4 de Novembro de 2005 até 3 de Novembro de 2007.
De 29 de Novembro de 2005:
Pedro Miguel de Almeida Letria, por aditamento — equiparado a
assistente (2.o triénio), a tempo parcial (50 %), válido de 27 de
Outubro de 2005 até 30 de Setembro de 2006.
De 18 de Outubro de 2005:
Célia Maria da Conceição Salmim Rafael — autorizada, por urgente
conveniência de serviço, a prorrogação pelo período de um ano
como assistente (2.o triénio), em regime de tempo integral, com
efeitos a partir de 4 de Outubro de 2005, válido até 3 de Outubro
de 2006.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Abril de 2006. — O Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida.

Escola Superior de Educação
Despacho (extracto) n.o 10 140/2006 (2.a série). — Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
De 24 de Fevereiro de 2006:
Autorizado, por urgente conveniência de serviço, o aditamento ao contrato administrativo de provimento para
exercer funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria à seguinte docente:
Mafalda Cristina Salema Monteiro Casimiro, assistente do 2.o triénio,
em regime de tempo integral, com efeitos a 28 de Fevereiro de
2006 e termo em 28 de Fevereiro de 2007.
De 24 de Fevereiro e 27 de Março de 2006:
Autorizado, por urgente conveniência de serviço, o aditamento ao contrato administrativo de provimento para
exercer funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria ao seguinte docente:
Fernando Augusto Coelho Canastra, assistente do 2.o triénio, em
regime de tempo integral, com efeitos a partir de 10 de Abril de
2006 e termo em 10 de Abril de 2007.
De 27 de Março de 2006:
Autorizado, por urgente conveniência de serviço, o aditamento ao contrato administrativo de provimento para
exercer funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria ao seguinte docente:
Andrzej Franciszek Kowalski, equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de tempo parcial (60 %), com efeitos a 25 de Fevereiro
e termo em 31 de Julho de 2006.
De 21 de Fevereiro e 27 de Março de 2006:

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Leiria ao seguinte docente:
Bruno Alexandre do Nascimento Rego, equiparado a assistente do
1.o triénio, em regime de tempo parcial (60 %), com efeitos a partir
de 6 de Março e válido até 31 de Agosto de 2006.
De 27 de Março de 2006:
Autorizados, por urgente conveniência de serviço, os contratos administrativos de provimento para exercerem funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria aos seguintes docentes:
António Antunes Frazão, equiparado a assistente do 1.o triénio, em
regime de tempo parcial (30 %), com efeitos a partir de 6 de Março
e válido até 30 de Abril de 2006.
Marlene Filipa da Natividade e Sousa, equiparada a assistente do
1.o triénio, em regime de tempo parcial (50 %), com efeitos a partir
de 6 de Março e válido até 31 de Julho de 2006.
De 6 de Abril de 2006:
Autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato
administrativo de provimento para exercer funções na
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Leiria à seguinte docente:
Teresa Sofia Andrino Neves Rodrigues, equiparada a assistente do
1.o triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a 24 de Março
e válido até 31 de Julho de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, em
exercício, Graça Maria Leal Abreu da Fonseca.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Despacho n.o 10 141/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 22 de Dezembro de
2005 foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento, por um período de dois anos, ao abrigo e nos termos dos
n.os 1 e 2 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
a partir de 1 de Setembro de 2005 e termo em 31 de Agosto de
2007, com os docentes:
António Manuel Norte Oliveira Dias, equiparado a professor-adjunto — 30 %.
Beatriz Luísa Gonçalves Pereira Cardoso Figueiredo, equiparada a
assistente do 2.o triénio — 50 %.
Elisabete Diogo Proença Nave Leal, equiparada a professora-adjunta — 50 %.
Hélder António Santos Nunes Raposo, equiparado a assistente do
1.o triénio — 100 %.
Filipe Santos Fernandes, equiparado a assistente do 1.o triénio —
50 %.
Ilda Isabel Correia Dias, equiparada a assistente do 1.o triénio — 30 %.
Isabel Maria Almeida Marques Alves Pães Faria, equiparada a assistente do 2.o triénio — 50 %.
Luísa Maria Reis Pedro, equiparada a professora-adjunta — 50 %.
Maria Emília Gaspar Oliveira Silva Mouga, equiparada a assistente
do 2.o triénio — 40 %.
Vítor Manuel Martins Escalda, equiparado a assistente do 2.o triénio — 30 %.

Autorizados, por urgente conveniência de serviço, os contratos administrativos de provimento para exercerem funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria aos seguintes docentes:

5 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Manuel
de Almeida Correia.

Filipe da Silva Gaio, equiparado a assistente do 1.o triénio em regime
de tempo parcial (30 %), com efeitos a partir de 20 de Fevereiro
e válido até 31 de Julho de 2006.
Francisco António Dias Vieira, equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial (20 %), com efeitos a partir de 20 de
Fevereiro e válido até 31 de Julho de 2006.

Despacho n.o 10 142/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 22 de Dezembro de
2005, foi celebrado contrato administrativo de provimento, pelo
período de um ano, ao abrigo e nos termos do n.o 1 do artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, com início a 1 de Setembro
de 2005 e termo a 31 de Agosto de 2006, com os docentes:

De 27 de Março e 4 de Abril de 2006:
Autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato
administrativo de provimento para exercer funções na

Liliana Aranha Caetano, equiparada a assistente do 1.o triénio — 20 %.
Lylliane Jesus Corte Real Martins Pereira Meneses Luz, equiparada
a professora-adjunta — 50 %.
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Maria Leonor Salgado Lopes Rebelo Rosado, equiparada a assistente
do 1.o triénio — 50 %.

2006, por urgente conveniência de serviço. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Manuel
de Almeida Correia.

22 de Março de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Rectificação n.o 697/2006. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 58, de 22 de Março de 2006, o
despacho (extracto) n.o 6613/2006 (2.a série), referente a Eduardo
Jorge Rangel Couceiro Machado, rectifica-se que onde se lê «fica
posicionado no escalão 2, índice 415» deve ler-se «fica posicionado
no escalão 1, índice 460». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
18 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Júlio César Ferrolho.
Rectificação n.o 698/2006. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 58, de 22 de Março de 2006, o
despacho (extracto) n.o 6614/2006 (2.a série), referente a Paula Cristina
Mendes Ramos, rectifica-se que onde se lê «fica posicionada no escalão 2, índice 305» deve ler-se «fica posicionada no escalão 1,
índice 340». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Amélia Pacheco Nunes de Almeida.
Rectificação n.o 699/2006. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 58, de 22 de Março de 2006, o
despacho (extracto) n.o 6615/2006 (2.a série), referente a Virgínia
Maria dos Santos Nascimento, rectifica-se que onde se lê «fica posicionada no escalão 2, índice 305» deve ler-se «fica posicionada no
escalão 1, índice 340». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
18 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Amélia Pacheco Nunes de Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA
Escola Superior de Enfermagem
de Calouste Gulbenkian de Lisboa
Aviso n.o 5386/2006 (2.a série). — Por despacho de 10 de Abril
de 2006 da presidente do conselho directivo da Escola Superior de
Enfermagem de Calouste Gulbenkian de Lisboa:
Eunice Emília Santos Lopes Martins Henriques, professora-adjunta
do quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem de
Calouste Gulbenkian de Lisboa — nomeada professora-coordenadora do mesmo quadro de pessoal, precedendo concurso de provas
públicas na área científica de Enfermagem Médico-Cirúrgica, considerando-se exonerada do lugar que vem ocupando com efeitos
à data de aceitação daquele para que foi nomeada. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DO PORTO
Escola Superior de Enfermagem de São João
Aviso n.o 5388/2006 (2.a série). — Torna-se público que a lista
de ordenação dos candidatos admitidos ao concurso documental para
preenchimento de duas vagas da categoria de professor-adjunto da
carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico, área científica de Ciências de Enfermagem, aberto pelo edital n.o 52/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 14, de 19 de Janeiro
de 2006, homologada em 10 de Abril de 2006 pelo presidente do
conselho científico, se encontra afixada no expositor do átrio da Escola
Superior de Enfermagem de São João, sita na Rua do Dr. António
Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto.
17 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo
José Parente Gonçalves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Rectificação n.o 700/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) n.o 2843/2006 (2.a série), inserido no
Diário da República, 2.a série, n.o 26, de 6 de Fevereiro de 2006,
a p. 1678, por despacho de 10 de Novembro de 2005 do presidente
deste Instituto, relativo a Georgette Devillet Martins Lima, rectifica-se
que onde se lê «em regime de tempo integral e exclusividade» deve
ler-se «em regime de tempo integral».
3 de Abril de 2006. — O Administrador, Mário Jesus Mota.
Rectificação n.o 701/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) n.o 7758/2006 (2.a série), inserido no
Diário da República, 2.a série, n.o 68, de 5 de Abril de 2006, a p. 5132,
relativo ao equiparado a professor-adjunto Carlos Pedro Oliveira Santos Trindade, rectifica-se que onde se lê «como equiparado a professor-adjunto» deve ler-se «como equiparado a professor-adjunto a
tempo parcial, 60 %».
19 de Abril de 2006. — O Administrador, Mário Jesus Mota.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extracto) n.o 10 143/2006 (2.a série). — Por despacho de 4 de Janeiro de 2006 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, por delegação de competências:
Armando José Leitão Cordeiro, equiparado a assistente da Escola
Superior de Tecnologia de Setúbal, deste Instituto Politécnico — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento, por dois anos, com efeitos a partir de 3 de Dezembro
de 2005.
13 de Abril de 2006. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

18 de Abril de 2006. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo, Maria Teresa Sarreira Leal.

Despacho (extracto) n.o 10 144/2006 (2.a série). — Por despacho de 6 de Dezembro de 2005 do vice-presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal, por delegação de competências:

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Carla Cristina Morbey Rodrigues, equiparada a assistente da Escola
Superior de Tecnologia de Setúbal, deste Instituto Politécnico — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento, por dois anos, com efeitos a partir de 9 de Dezembro
de 2005.

Escola Superior de Educação

13 de Abril de 2006. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Aviso n.o 5387/2006 (2.a série). — Por despacho de 22 de Março
de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, proferido
no uso de competências delegadas:
Maria Elisabete da Silva Tomé Mendes — autorizado o contrato administrativo de provimento, em regime de tempo completo com exclusividade, como pessoal especialmente contratado, na categoria de
equiparada a professora-adjunta, após proposta aprovada em conselho científico de 15 de Março de 2006, para o exercício de funções
docentes na Escola Superior de Educação integrada no Instituto
Politécnico de Portalegre, com efeitos a partir de 1 de Março de

Despacho (extracto) n.o 10 145/2006 (2.a série). — Por despacho de 7 de Março de 2006 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, em substituição:
Fernando Coelho da Silva, equiparado a professor-adjunto, em exclusividade, da Escola Superior de Ciências Empresariais, deste Instituto Politécnico — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento, por dois anos, com efeitos a partir de 8
de Março de 2006.
17 de Abril de 2006. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

