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ao abrigo do n.o 2 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1
de Julho, após deliberação favorável do conselho científico nas suas
reuniões de 28 de Setembro e de 3 e de 16 de Outubro de 2006,
e dos despachos do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre
de 25 e 30 de Outubro de 2006, foram autorizadas as renovações,
pelo biénio de 2006-2008, em regime de contrato administrativo de
provimento dos seguintes docentes:

Superior de Enfermagem de Santarém, a que corresponde a remuneração (sem exclusividade) relativa a 40 % do escalão 1, índice 185,
da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Sujeito
a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.

Maria Filomena da Silva Barradas, equiparada a assistente do 2.o
triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade — com efeitos a partir de 18 de Outubro de 2006.
Maria José Marcelino Madeira d’Ascensão, equiparada a assistente
do 2.o triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo e
exclusividade — com efeitos a partir de 9 de Outubro de 2006.
Carolina Isabel Morais de Oliveira Santos, equiparada a assistente
do 1.o triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo e
exclusividade — com efeitos a partir de 15 de Outubro de 2006.
César Augusto Duarte de Oliveira Rodrigues, equiparado a assistente do 1.o triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo
e exclusividade — com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2006.
Vanda Cristina Grácio Ribeiro, equiparada a assistente do 1.o triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade — com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006.

Por despacho de 23 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento de Maria José Jorge Batista Gomes Casaca como equiparada
a professora-adjunta, em regime de tempo parcial e em acumulação,
por urgente conveniência de serviço, pelo período de dois anos, com
efeitos reportados a 1 de Outubro de 2006, para exercer funções
na Escola Superior de Enfermagem de Santarém, a que corresponde
a remuneração (sem exclusividade) relativa a 20 % do escalão 1,
índice 185, da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)

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

Despacho (extracto) n.o 25 773/2006

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extracto) n.o 25 768/2006
Por despacho de 27 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi autorizada a renovação da comissão de serviço extraordinária
de Maria de Fátima Lemos Branco Saragoila como assistente do
2.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade, por urgente
conveniência de serviço, pelo período de três anos, com efeitos reportados a 1 de Setembro de 2006, para exercer funções na Escola Superior de Enfermagem de Santarém, a que corresponde a remuneração
relativa ao escalão 1, índice 100, da carreira do pessoal docente do
ensino superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 25 769/2006
Por despacho de 27 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi autorizada a renovação da comissão de serviço extraordinária
de Maria da Conceição Fernandes Santiago como assistente do 2.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade, por urgente conveniência de serviço, pelo período de três anos, com efeitos reportados
a 1 de Setembro de 2006, para exercer funções na Escola Superior
de Enfermagem de Santarém, a que corresponde a remuneração relativa ao escalão 1, índice 100, da carreira do pessoal docente do ensino
superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal
de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 25 770/2006
Por despacho de 27 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento de Artur Oliveira Lopes, como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo integral e acumulação, por urgente
conveniência de serviço, pelo período de dois anos com efeitos reportados a 1 de Outubro de 2006, para exercer funções na Escola Superior
de Gestão de Santarém a que corresponde a remuneração (sem exclusividade) relativa ao escalão 1, índice 185, da carreira do pessoal
docente do ensino superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva
pelo Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 25 771/2006
Por despacho de 23 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento de Cláudia Susana Valadas Urbano como equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial e em acumulação, por
urgente conveniência de serviço, pelo período de dois anos, com efeitos
reportados a 2 de Outubro de 2006, para exercer funções na Escola

Despacho (extracto) n.o 25 772/2006

29 de Novembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.

Por despacho de 23 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi autorizado o contrato administrativo de provimento de Ana
Cristina Rodrigues Neves Borges Nobre como equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial e em acumulação, por
urgente conveniência de serviço, com efeitos reportados a 25 de Setembro de 2006 e até 31 de Julho de 2007, para exercer funções na
Escola Superior de Educação de Santarém, a que corresponde a remuneração relativa a 30 % do escalão 1, índice 185 (sem exclusividade),
da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Sujeito
a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 25 774/2006
Por despacho de 23 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi autorizado o contrato administrativo de provimento de Isabel
Maria Fernandes Correia Folgado Lucena como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo parcial e acumulação, por
urgente conveniência de serviço, com efeitos reportados a 25 de Setembro de 2006 e até 31 de Julho de 2007, para exercer funções na
Escola Superior de Educação de Santarém, a que corresponde a remuneração relativa a 30 % do escalão 1, índice 100 (sem exclusividade)
da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Sujeito
a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 25 775/2006
Por despacho de 21 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi nomeado definitivamente professor-coordenador, em regime
de tempo integral e exclusividade, o Doutor Paulo Reis Branco Pardal,
a partir de 30 de Outubro de 2006, para exercer funções na Escola
Superior Agrária de Santarém, a que corresponde a remuneração
relativa ao escalão 1, índice 220, da carreira do pessoal docente do
ensino superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 25 776/2006
Por despacho de 23 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo
parcial e acumulação, de José Manuel Chabert Vicente da Silva, para
exercer funções na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, deste
Instituto, com efeitos reportados a 1 de Setembro de 2006 e até 31
de Agosto de 2007, com a remuneração correspondente a 20 % do
escalão 1, índice 185 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Não carece de
visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.

