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2007 a 17 de Fevereiro de 2008, ficando, mensalmente, a ser remunerada pelo valor do escalão 1, índice 100.

deste Instituto, ficando a ser posicionado no escalão 9.o, índice 299,
de 1 de Setembro de 2007 a 31 de Agosto de 2008.

29 de Agosto de 2007. — A Vice-Presidente, Maria de Fátima
Lemos Ferreira Armas Gonçalves.

4 de Setembro de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

Despacho (extracto) n.o 21 507/2007

Rectificação n.o 1531/2007

Sob proposta da directora da Escola Superior de Tecnologia da
Saúde, e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 24.o da Portaria
o
n. 413-A/98, de 17 de Julho, alterada pelas Portarias n.os 533-A/99,
de 22 de Julho, e 1359/2004, de 26 de Outubro, bem como da Portaria
n.o 3/2000, de 4 de Janeiro, são fixados os seguintes prazos de candidatura ao 2.o ciclo dos cursos bietápicos de licenciatura da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde, do Instituto Politécnico de Coimbra,
para os candidatos que reúnam as condições fixadas na alínea b3)
do n.o 1 do artigo 13.o da Portaria n.o 533-A/99 supramencionada:

Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto)
n.o 19 306/2007 no Diário da República, 2.a série, n.o 164, de 27 de
Agosto de 2007, relativo à licenciada Maria Filipa Barroso Soares
Vieira, rectifica-se que onde se lê «com início a 1 de Janeiro de
2007 e término a 31 de Dezembro de 2008» deve ler-se «com início
a 1 de Janeiro de 2007 e término a 31 de Dezembro de 2007».

Candidatura — de 1 a 8 de Outubro de 2007;
Selecção e seriação — de 9 a 12 de Outubro de 2007;
Reclamações — de 12 a 17 de Outubro de 2007;
Decisão sobre as reclamações — de 17 a 19 de Outubro de 2007;
Matrículas e inscrições — de 22 a 24 de Outubro de 2007.
29 de Agosto de 2007. — A Vice-Presidente, em substituição do
Presidente, Maria de Fátima Lemos Ferreira Armas Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 21 508/2007
Sob proposta do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 24.o da Portaria n.o 413-A/98, de 17 de Julho, alterada pelas
Portarias n.os 533-A/99, de 22 de Julho, e 1359/2004, de 26 de Outubro,
são fixados os seguintes prazos de candidatura ao 2.o ciclo dos cursos
bietápicos de licenciatura do Instituto Superior de Engenharia do
Instituto Politécnico de Coimbra, para os candidatos que reúnam as
condições fixadas na alínea b3) do n.o 1 do artigo 13.o da portaria
supra mencionada:
Apresentação de candidaturas — de 1 a 8 de Outubro de 2007;
Selecção e seriação — de 9 a 15 de Outubro de 2007;
Reclamação — de 16 a 19 de Outubro de 2007;
Decisão sobre as reclamações — de 22 a 24 de Outubro de 2007;
Matriculas e inscrições — de 25 a 26 de Outubro de 2007.
29 de Agosto de 2007. — A Vice-Presidente, em substituição do
Presidente, Maria de Fátima Lemos Ferreira Armas Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 21 509/2007
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
Março de 2007, foi autorizada, após bom cabimento de 19 de Março
de 2007 a contratação, nos termos do artigo 8.o do artigo 12.o e do
artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de
contrato administrativo de provimento, na equiparação à categoria
de professor-adjunto, na área de Ciências da Comunicação, das Organizações e dos Media, em regime de tempo parcial (40%), da carreira
docente do ensino superior politécnico, na Escola Superior de Educação deste Instituto, do licenciado João Aurélio Sansão Coelho, pelo
período com início a 22 de Março e término a 30 de Setembro de
2007, ficando o docente com a remuneração mensal proporcional
ao número total de horas de serviço contratualmente fixado nos termos
do n.o 5 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 69/88, de 3 de Março,
na directa correspondência com o escalão 1, índice 185.
4 de Setembro de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

28 de Agosto de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Rectificação n.o 1532/2007
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto)
n.o 19 303/2007 no Diário da República, 2.a série, n.o 164, de 27 de
Agosto de 2007, relativo à licenciada Anabela dos Santos Oliveira,
rectifica-se que onde se lê «com início a 1 de Janeiro de 2007 e
término a 31 de Dezembro de 2008» deve ler-se «com início a 1 de
Janeiro de 2007 e término a 31 de Dezembro de 2007».
28 de Agosto de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Rectificação n.o 1533/2007
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto)
n.o 19 307/2007 no Diário da República, 2.a série, n.o 164, de 27 de
Agosto de 2007, relativo ao licenciado José Jerónimo Fonte Santa
da Silva, rectifica-se que onde se lê «com início a 1 de Janeiro de
2007 e término a 31 de Dezembro de 2008» deve ler-se «com início
a 1 de Janeiro de 2007 e término a 31 de Dezembro de 2007».
28 de Agosto de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extracto) n.o 21 511/2007
Por despacho de 18 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada a cessação do contrato administrativo de provimento, por mútuo acordo nos termos previstos na
alínea c) do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2007, de Ricardo André
Lopes Barros, equiparado a professor-adjunto na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.
18 de Agosto de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.
Despacho (extracto) n.o 21 512/2007
Por despacho de 7 de Agosto de 2007 do presidente em exercício
do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento de Cátia Nunes Malheiros, com a categoria de equiparada
a assistente (1.o triénio), em tempo integral, para a Escola Superior
de Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria, no período
compreendido entre 15 de Setembro de 2007 e 14 de Setembro de
2009.
30 de Agosto de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

Despacho (extracto) n.o 21 510/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto na alínea e) do artigo 25.o do Decreto-Lei
n.o 41/84, de 3 de Fevereiro, publicita-se que, por despacho de 31
de Agosto de 2007 da vice-presidente deste Instituto, Prof.a Doutora
Maria de Fátima Lemos Ferreira Armas Gonçalves, em substituição
do presidente deste Instituto, e por despacho da directora regional
de Educação do Centro de 2 de Agosto de 2007, foi autorizada a
requisição, nos termos da alínea b) do n.o 2 do artigo 67.o do ECD,
da mestre Maria da Conceição Ferreira de Figueiredo e Costa, no
âmbito da qualificação profissional de professores, nomeadamente
a supervisão da prática pedagógica, na Escola Superior de Educação

Despacho (extracto) n.o 21 513/2007
Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizado, por urgente conveniência de
serviço, o contrato administrativo de provimento de Alfredo Casimiro
Valentim Rodrigues, com a categoria de equiparado a professor-adjunto em tempo parcial (20 %), para a Escola Superior de Saúde
do Instituto Politécnico de Leiria, no período entre 1 de Setembro
de 2007 e 31 de Agosto de 2008.
30 de Agosto de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

