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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 25 756/2006
Por despacho do vice-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa
de 25 de Agosto de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de Carlos Guilherme Voss como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (40 %) 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 25 757/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de Carlos Miguel Marques da Costa Caires como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (60 %), para
a Escola Superior de Música de Lisboa, com início em 1 de Outubro
de 2006 e fim em 30 de Setembro de 2007, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao índice 185, 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 25 758/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
7 de Novembro de 2006, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento de Paulo Roberto Medeiros Fontes Pacheco
como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo
parcial (40 %), para a Escola Superior de Música de Lisboa, com
início em 18 de Outubro de 2006 e fim em 31 de Agosto de 2008,
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 25 759/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento de Pedro Armando Saglimbeni como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (60 %), para
a Escola Superior de Música de Lisboa, com início em 1 de Outubro
de 2006 e fim em 30 de Setembro de 2008, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao índice 185, 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 25 760/2006
Por despacho do vice-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa
de 23 de Agosto de 2006, foi autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento de David Richard Burt como equiparado
a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (50 %), para a Escola
Superior de Música de Lisboa, com início em 1 de Setembro de 2006
e fim em 31 de Agosto de 2008, auferindo a remuneração mensal
ilíquida correspondente ao índice 185, 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 25 761/2006
Por despacho do vice-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa
de 23 de Agosto de 2006, foi autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento de Luís Miguel Tomé Correia como
equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo parcial
(50 %), para a Escola Superior de Música de Lisboa, com início em
1 de Setembro de 2006 e fim em 31 de Agosto de 2008, 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 25 762/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
7 de Novembro de 2006, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento de Alexandra Maria de Oliveira Mendes
como equiparada a assistente do 2.o triénio, em regime de tempo
parcial (60 %), para a Escola Superior de Música de Lisboa, com
início em 28 de Outubro de 2006 e fim em 31 de Agosto de 2008,
auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
índice 135, 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 25 763/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
7 de Novembro de 2006, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento de Carlos Manuel Bernardo dos Santos Fernandes como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime de
tempo parcial (50 %), para a Escola Superior de Música de Lisboa,
com início em 22 de Outubro de 2006 e fim em 31 de Agosto de
2008, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
índice 135, 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 25 764/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento de Abel Lucas Cardoso 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 1 de Setembro
de 2006 e fim em 31 de Agosto de 2008, 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.

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Despacho n.o 25 765/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
7 de Novembro de 2006:
Tiago Fernando Morais Monteiro, professor-adjunto, para participar no Congresso Europeu de Radiologia de Intervenção, a realizar
no período de 9 a 13 de Setembro, em Roma, Itália.
Dulce Alexandra Alves Lobo Costa Azevedo, equiparada a professora-coordenadora, para participar no EMBO/IGB Workshop «Cell
imigrations, tissue invasion and disease», a realizar no período de
14 a 17 de Outubro, em Capri, Itália.
Paulo Jorge dos Santos Sousa, equiparado a professor-adjunto, para
participar na 23 International Conference of the International Siciety
for Quality in Health Came, a realizar no período de 22 a 25 de
Outubro, em Londres, Inglaterra.
Margarida Maria Matos Rodrigues Silva Eiras, professora-adjunta,
para participar no Meeting da Estro «Estro 25», a realizar no período
de 7 a 12 de Outubro, em Leipzig, Alemanha.
Maria Helena Antunes Soares, professora-coordenadora, para participar na reunião do projecto ao abrigo de GICES (Portugal)/CSIC
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(Spain), a realizar no período de 31 de Outubro a 5 de Novembro,
em Santander, Espanha.
Nuno José Coelho Gomes Teixeira, professor-coordenador, para
participar na reunião trimestral do projecto europeu EMPIRION,
a realizar no período de 19 a 21 de Outubro, em Viena, Áustria.
24 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Manuel Correia de Almeida.

Instituto Superior de Engenharia
Despacho n.o 25 766/2006
Subdelegação de competências
Ao abrigo do artigo 36.o do Código do Procedimento Administrativo, o presidente do conselho administrativo do Instituto Superior
de Engenharia de Lisboa subdelega no seu vice-presidente, professor
Armando António Pereira Teles Fortes, competência para autorizar
pagamentos até 50 % do delegado no seu presidente, até ao montante
de E 15 125.
O presente despacho produz efeitos a partir de 28 de Novembro
de 2006.
28 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Administrativo, José Carlos Lourenço Quadrado. — A Vogal, Graciete Pinto
Correia.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior Agrária de Elvas
o

Aviso n. 13 439/2006
o

a

Nos termos do despacho n. 11 389/2005 (2. 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 5 de Setembro, e da alínea h) do artigo 17.o
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, após deliberação
favorável do conselho científico na sua reunião de 25 de Outubro
de 2006 e do despacho do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre de 2 de Novembro de 2006, foram autorizadas as renovações
dos contratos, pelo prazo de um ano, como equiparadas a assistentes
do 2.o triénio, em regime de dedicação exclusiva, para o exercício
de funções docentes na Escola Superior Agrária de Elvas, integrada
no Instituto Politécnico de Portalegre, das seguintes docentes:
Orlanda de Lurdes Viamonte Póvoa — com efeitos a partir de 4
de Dezembro de 2006.
Rute Isabel Duarte Guedes dos Santos — com efeitos a partir de
6 de Novembro de 2006.
30 de Novembro de 2006. — O Administrador, Joaquim António
Belchior Mourato.

Escola Superior de Educação
Aviso n.o 13 440/2006
Por despacho de 18 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Portalegre, proferido por delegação, foram autorizados
os contratos administrativos de provimento como pessoal especialmente contratado, nos termos dos artigos 8.o, 12.o e 13.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, na categoria de equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo completo e exclusivamente, por
urgente conveniência de serviço, dos seguintes docentes:

n.o 6 do artigo 8.o, do n.o 1 do artigo 12.o, do n.o 2 do artigo 13.o
e das alíneas a), b), c), d) e e) do artigo 14.o, todos do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, na categoria de encarregado de trabalhos,
em regime de tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2006 e término em 31 de Agosto de 2007,
para a Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico.
18 de Outubro de 2006. — O Administrador, Joaquim António Belchior Mourato.
Aviso n.o 13 442/2006
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 o artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e da alínea h)
do artigo 17.o do despacho normativo n.o 35/95, de 20 de Julho, nos
termos dos artigos 8.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
e na sequência de propostas aprovadas em conselho científico, nas
suas reuniões de 6, de 13 e de 27 de Setembro de 2006, e do despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre de 20 de Outubro
de 2006, foram autorizadas as passagens a equiparado a assistente
do 2.o triénio, como pessoal especialmente contratado, pelo biénio
de 2006-2008, dos seguintes docentes:
Daniela Marisa Estima Balonas, equiparada a assistente do 2.o triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade — com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006.
Luís António Cara d’Anjo Sequeira Calado, equiparado a assistente
do 2.o triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo e
exclusividade — com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006.
30 de Outubro de 2006. — O Administrador, Joaquim António Belchior Mourato.
Aviso n.o 13 443/2006
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 o artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e da alínea h)
do artigo 27.o do Despacho Normativo n.o 35/95, de 20 de Julho,
ao abrigo do n.o 2 do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, após
deliberação favorável do conselho científico da Escola Superior de
Educação, nas suas reuniões de 6, de 13 e de 27 de Setembro de
2006, e após os despachos do presidente do Instituto Politécnico
de Portalegre de 20 e de 25 de Outubro de 2006, foram autorizadas
as renovações dos contratos, pelo biénio de 2006-2008, em regime
de contrato administrativo de provimento, pessoal especialmente contratado, dos seguintes docentes:
Carole Young, equiparada a professora-adjunta, pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade — com efeitos a
partir de 1 de Setembro de 2006.
Joaquim Luís Rodrigues Bonixe, equiparado a professor-adjunto,
pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade — com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006.
Kenneth Julian Parr, equiparado a professor-adjunto, pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade — com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2006.
António Sérgio Santos da Silva, equiparado a assistente do 2.o triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade — com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006.
Alexandre Miguel Cotovio Martins, equiparado a assistente do
1.o triénio, tempo completo e exclusividade — com efeitos a partir
de 1 de Novembro de 2006.
Cordélia do Nascimento Grelo Santinho, equiparada a assistente
do 1.o triénio, tempo completo e exclusividade — com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2006.
Hélder Manuel Guerra Henriques, equiparado a assistente do
1.o triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade — com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006.

Eva Maria Marques Milheiro — com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006.
Susana Maria Maia Porto — com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2006.
Tiago Costa Martins de Faria — com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006.

30 de Novembro de 2006. — O Administrador, Joaquim António
Belchior Mourato.

18 de Outubro de 2006. — O Administrador, Joaquim António Belchior Mourato.

Despacho n.o 25 767/2006

o

Aviso n. 13 441/2006
Por despacho de 18 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Portalegre, proferido por delegação, foi autorizado o
contrato administrativo de provimento como pessoal especialmente
contratado de Vera Lúcia Machado de Matos Gil, nos termos do

Escola Superior de Saúde de Portalegre
Adequação do curso de Enfermagem ministrado pela Escola Superior
de Saúde de Portalegre, do Instituto Politécnico de Portalegre, ao
1.o ciclo de estudos conducentes ao grau de licenciado em Enfermagem — Decreto-Lei n.o 74/2006, de 24 de Março.
Nos termos dos artigos 63.o e 64.o do Decreto-Lei n.o 74/2006,
de 24 de Março, e através do despacho n.o 16 237/2006 (2.a série),
de 20 de Junho, do director-geral do Ensino Superior, publicado no

