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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 13 280/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Maio de 2006:

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA

Licenciado Pedro Viçoso Fazenda — autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de equiparado a assistente do
1.o triénio, em regime de tempo integral, pelo período de dois anos,
com início em 17 de Março de 2006. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Escola Superior de Enfermagem
de Calouste Gulbenkian de Lisboa

26 de Maio de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 13 281/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Maio de 2006:
Bacharel Hugo Tito Cordeiro — autorizada, por urgente conveniência
de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento
para exercer as funções de encarregado de trabalhos, em regime
de tempo integral, pelo período de dois anos, com início em 24
de Abril de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
26 de Maio de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 13 282/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Maio de 2006:
Mestre Tiago Miguel Braga da Silva Dias — autorizada, por urgente
conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo
de provimento para exercer as funções de equiparado a assistente
do 2.o triénio, em regime de tempo integral, pelo período de
dois anos, com início em 31 de Março de 2006. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Maio de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 13 283/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Maio de 2006:
Licenciado Diogo dos Santos Remédios — autorizada, por urgente
conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo
de provimento para exercer as funções de equiparado a assistente
do 1.o triénio, em regime de tempo integral, pelo período dois anos,
com início em 17 de Março de 2006. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Maio de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 13 284/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Maio de 2006:
Licenciado José Manuel Campos Lages Garcia Simão — autorizada,
por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de equiparado
a assistente do 2.o triénio, em regime de tempo integral, pelo período
de dois anos, com início em 18 de Março de 2006. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Maio de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 13 285/2006 (2.a série). — Nos termos do
artigo 35.o do Código do Procedimento Administrativo, o conselho
administrativo do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa delega
no seu presidente, Prof. Doutor José Carlos Lourenço Quadrado,
competência para:
1) Autorizar o pagamento de despesas, ao abrigo do artigo 29.o
do Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho, até ao montante
de E 30 250;
2) Autorizar o pagamento das despesas com pessoal;
3) Autorizar o pagamento das despesas que resultem de contratos de assistência, de limpeza e de vigilância, licenças de
software, contratos de manutenção, pagamento de despesas
de correio, telefone, água, luz, combustíveis, ADSE e todas
as outras despesas relativas a contratos pagos em prestações
regulares.
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Aviso n.o 7069/2006 (2.a série). — Faz-se público que o concurso
de provas públicas para provimento de uma vaga de professor-coordenador da carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico
na área científica de Enfermagem Médico-Cirúrgica, vertente A Pessoa Idosa com Doença Crónico-Degenerativa, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 205, de 25 de Outubro de 2005, edital
n.o 877/2005 (2.a série), declara-se deserto, por desistência da única
candidata admitida a concurso.
7 de Junho de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Adelaide Pires Madeira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Serviços de Acção Social
Despacho (extracto) n.o 13 286/2006 (2.a série). — Por despacho de 7 de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
do Porto:
Denisa Mónica Pereira Bastos da Silva — nomeada definitivamente
técnica superior de 2.a classe, com efeitos a partir da data da posse.
2 de Junho de 2006. — O Chefe da Divisão de Administração de
Pessoal, Luís Carlos S. Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 13 287/2006 (2.a série). — Por despacho de 7 de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
do Porto:
Sandra Cristina Gomes da Silva — nomeada definitivamente assistente administrativa, com efeitos a partir da data da posse.
2 de Junho de 2006. — O Chefe da Divisão de Administração de
Pessoal, Luís Carlos S. Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 13 288/2006 (2.a série). — Por despacho de 9 de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
do Porto:
Maria Clara Rodrigues de Andrade Cardoso — nomeada provisoriamente assistente administrativa, com efeitos a partir da data da
posse.
2 de Junho de 2006. — O Chefe da Divisão de Administração de
Pessoal, Luís Carlos S. Fernandes.

Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo
Contrato (extracto) n.o 793/2006:
Pedro António Ferraz da Rocha Soares — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, auferindo
o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com
efeitos a partir de 1 de Abril de 2006 e validade até 31 de Março
de 2007.
2 de Junho de 2006. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extracto) n.o 13 289/2006 (2.a série). — Por despacho de 10 de Abril de 2006 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Junho de
2006.

Licenciada Melânia Esteves Rodrigues — autorizada a celebração de
contrato administrativo de provimento com o Instituto Politécnico
de Viseu, Escola Superior de Saúde, como equiparada a assistente,
em regime de tempo parcial, 60 % do vencimento de assistente
do 1.o triénio em tempo integral, para os meses de Maio, Junho
e Julho de 2006.

8 de Junho de 2006. — O Conselho Administrativo: Armando António Pereira Teles Fortes, 1.o vogal — Graciete Pinto Correia, 2.o vogal.

5 de Junho de 2006. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus Domingos.

