29 443

Diário da República, 2.a série — N.o 242 — 19 de Dezembro de 2006
a respectiva categoria, com efeitos a partir de 1 de Novembro de
2006 e termo em 28 de Fevereiro de 2007.
24 de Novembro de 2006. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
Despacho (extracto) n.o 25 745/2006
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 1 de Novembro de 2006, foi renovado o contrato administrativo de provimento do licenciado Francisco José Alveirinho Correia como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial
e em acumulação, por urgente conveniência de serviço, para a Escola
Superior de Gestão deste Instituto, auferindo o vencimento mensal
previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir
de 1 de Novembro de 2006 e termo em 31 de Outubro de 2007.
24 de Novembro de 2006. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Despacho (extracto) n.o 25 746/2006

Despacho (extracto) n.o 25 750/2006
Por despacho de 9 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico da Guarda, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento do licenciado Carlos Francisco Lopes Canelas
para exercer funções docentes na Escola Superior de Educação como
equiparado a assistente do 2.o triénio, pelo período de dois anos,
com o vencimento correspondente ao índice 135 da tabela salarial
para o pessoal docente do ensino superior politécnico, actualizável
nos termos legais.
24 de Novembro de 2006. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.
Despacho (extracto) n.o 25 751/2006
Por despacho de 9 de Novembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico da Guarda, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento do mestre Vítor Manuel dos Santos Amaral
para exercer funções docentes na Escola Superior de Educação como
equiparado a assistente do 2.o triénio, pelo período de dois anos,
com o vencimento correspondente ao índice 140 da tabela salarial
para o pessoal do ensino superior politécnico, actualizável nos termos
legais.

No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por despacho do presidente do Instituto Politécnico
de Coimbra, Prof. Doutor José Manuel Torres Farinha, de 28 de
Novembro de 2006, está autorizada, após bom cabimento, a contratação em regime de contrato administrativo de provimento, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da referida data,
da licenciada Clara Sofia Pereira na categoria de técnico superior
de 1.a classe, área de assessoria e contabilidade, da carreira técnica
superior do regime geral da administração central, na Escola Superior
de Educação deste Instituto, com a remuneração mensal correspondente ao escalão 1, índice 460, com efeitos a partir de 28 de Novembro
de 2006.

24 de Novembro de 2006. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.

29 de Novembro de 2006. — O Administrador, Artur Manuel Quintas Cardoso Furtado.

27 de Novembro de 2006. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extracto) n.o 25 747/2006

Escola Superior de Música

Por despacho de 9 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico da Guarda, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento do mestre Nélson Clemente Santos Dias
de Oliveira para exercer funções docentes na Escola Superior de Educação como equiparado a assistente do 1.o triénio, pelo período de
dois anos, com o vencimento correspondente ao índice 100 da tabela
salarial para o pessoal docente do ensino superior politécnico, actualizável nos termos legais.
23 de Novembro de 2006. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.
Despacho (extracto) n.o 25 748/2006
Por despacho de 9 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico da Guarda, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento do licenciado Carlos Francisco Mendes Martins para exercer funções docentes na Escola Superior de Educação
como equiparado a assistente do 2.o trénio, em regime de tempo
integral sem exclusividade, pelo período de dois anos, com o vencimento correspondente ao índice 135 da tabela salarial para o pessoal
docente do ensino superior politécnico, actualizável nos termos legais.
24 de Novembro de 2006. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.
Despacho (extracto) n.o 25 749/2006
Por despacho de 9 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico da Guarda, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento da licenciada Elisabete Gomes Pina para
exercer funções docentes na Escola Superior de Educação como equiparada a assistente do 1.o triénio, pelo período de dois anos, com
o vencimento correspondente ao índice 100 da tabela salarial para
o pessoal docente do ensino superior politécnico, actualizável nos
termos legais.
24 de Novembro de 2006. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extracto) n.o 25 752/2006
Por despacho de 27 de Novembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro à encarregada de trabalhos Vera Luísa Coelho Gonçalves, da
Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, no dia
30 de Novembro de 2006.

Despacho (extracto) n.o 25 753/2006
Por despacho do vice-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa
de 25 de Agosto de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de José Augusto de Sousa Martins Carneiro como
equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (30 %)
e em acumulação, para a Escola Superior de Música de Lisboa, com
início em 1 de Setembro de 2006 e fim em 31 de Agosto de 2007,
auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
índice 195, escalão 2, da tabela remuneratória do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — A Directora, Cremilde Rosado Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 754/2006
Por despacho do vice-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa
de 14 de Agosto de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de Carlos Fernando da Silva Marecos como equiparado
a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo parcial (30 %), para
a Escola Superior de Música de Lisboa, com início em 12 de Setembro
de 2006 e fim em 31 de Agosto de 2007, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao índice 100, escalão 1, da tabela
remuneratória do pessoal docente do ensino superior politécnico.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — A Directora, Cremilde Rosado Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 755/2006
Por despacho do vice-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa
de 17 de Agosto de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de José Luís Costa Marques Ferreira como equiparado
a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo integral, para a Escola
Superior de Música de Lisboa, com início em 1 de Setembro de 2006

