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balhos do Instituto Superior de Engenharia, auferindo o vencimento
previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir
de 1 de Julho de 2007 e validade até 30 de Junho de 2008.
30 de Agosto de 2007. — O Presidente, Vítor Correia Santos.

de 1 de Setembro de 2007 a 31 de Agosto de 2008. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.

Despacho (extracto) n.o 21 523/2007

Despacho (extracto) n.o 21 529/2007

Por despacho de 10 de Julho de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico do Porto, foi celebrado contrato administrativo de provimento com José Manuel Pereira Osório como equiparado a assistente do Instituto Superior de Engenharia, auferindo o vencimento
previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir
de 7 de Março de 2007 e validade até 6 de Março de 2008.

Por despacho de 27 de Agosto de 2007 da presidente deste Instituto,
e na sequência do despacho autorizador de 30 de Julho de 2007
do director regional-adjunto de Educação de Lisboa e Vale do Tejo,
é autorizada a colocação em regime de requisição na Escola Superior
de Educação de Santarém de José Manuel Travessa Morais Nunes
como equiparado a assistente do 1.o triénio, do grupo 550, 3.o
CEB/SEC, QE da Escola Secundária Prof. Reynaldo dos Santos, a
partir de 1 de Setembro de 2007 a 31 de Agosto de 2008. (Sujeito
a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)

30 de Agosto de 2007. — O Presidente, Vítor Correia Santos.
Despacho (extracto) n.o 21 524/2007
Por despacho de 28 de Junho de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico do Porto, foi celebrado contrato administrativo de provimento com Henrique Pereira Fernandes como equiparado a assistente, em regime de tempo parcial (60 %), do Instituto Superior
de Engenharia, auferindo o vencimento previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a partir de 6 de Março e validade
até 31 de Agosto de 2007.
30 de Agosto de 2007. — O Presidente, Vítor Correia Santos.
Despacho (extracto) n.o 21 525/2007
Por despacho de 28 de Junho de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico do Porto, foi celebrado contrato administrativo de provimento com Jorge Manuel Fernandes dos Santos como equiparado
a professor-adjunto do Instituto Superior de Engenharia, auferindo
o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com
efeitos a partir de 1 de Junho de 2007 e validade até 31 de Maio
de 2008.
30 de Agosto de 2007. — O Presidente, Vítor Correia Santos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extracto) n.o 21 526/2007
Por despacho de 27 de Agosto de 2007 da presidente deste Instituto,
e na sequência do despacho autorizador de 30 de Julho de 2007
do director regional-adjunto de Educação de Lisboa e Vale do Tejo,
é autorizada a colocação em regime de requisição na Escola Superior
de Educação de Santarém de Célia Cristina Fidalgo Mercê, como
assistente do 1.o triénio, 1.o CEB, QZP, da Escola Básica dos 2.o
e 3.o Ciclos José Tagarro, a partir de 1 de Setembro de 2007 a 31
de Agosto de 2008. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal
de Contas.)
30 de Agosto de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 527/2007
Por despacho de 24 de Agosto de 2007 da presidente deste Instituto,
foi autorizada a prorrogação do contrato administrativo de provimento
de Vasco Manuel Ataíde Falcão Neves como equiparado a assistente
do 2.o triénio, em regime de tempo parcial (60 %), por urgente conveniência de serviço, na Escola Superior Agrária de Santarém, a partir
de 1 de Setembro e até 31 de Outubro de 2007, a que corresponde
a remuneração relativa ao escalão 1, índice 135 (sem exclusividade),
da carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico. (Sujeito
a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 528/2007
Por despacho de 27 de Agosto de 2007 da presidente deste Instituto,
e na sequência do despacho autorizador de 10 de Agosto de 2007
do director regional-adjunto de Educação de Lisboa e Vale do Tejo,
é autorizada a colocação em regime de requisição na Escola Superior
de Educação de Santarém de José Maurício Dias, como equiparado
a assistente do 1.o triénio, do grupo 500, 3.o CEB/SEC, QE da Escola
Secundária com 3.o Ciclo do Ensino Básico Entroncamento, a partir

30 de Agosto de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 530/2007
Por despacho de 29 de Agosto de 2007 da presidente deste Instituto,
é anulado o concurso documental para recrutamento de um professor-adjunto da Escola Superior de Gestão de Santarém para a área
científica de Contabilidade, publicado pelo edital n.o 201/2007 no Diário da República, 2.a série, n.o 46, de 6 de Março de 2007.
31 de Agosto de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 531/2007
Por despacho de 29 de Agosto de 2007 da presidente deste Instituto,
é anulado o concurso documental para recrutamento de um professor-adjunto da Escola Superior de Gestão de Santarém para a área
científica de Marketing, publicado pelo edital n.o 204/2007 no Diário
da República, 2.a série, n.o 46, de 6 de Março de 2007.
31 de Agosto de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 532/2007
Por despacho de 11 de Julho de 2007 da presidente deste Instituto,
é anulado o concurso de provas públicas para recrutamento de um
professor-coordenador da Escola Superior de Gestão de Santarém
para a área científica de Administração Empresarial e Pública, publicado pelo edital n.o 200/2007 no Diário da República, 2.a série, n.o 46,
de 6 de Março de 2007.
31 de Agosto de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extracto) n.o 21 533/2007
Por meu despacho de 27 de Agosto de 2007, foi a Ana Margarida
Tavares Esteves, estagiária da carreira técnica superior da Escola
Superior de Saúde deste Instituto Politécnico, autorizado o contrato
administrativo de provimento como técnica superior de 2.a classe,
por um ano, tácita e sucessivamente renovável por iguais períodos,
para a mesma Escola, com a remuneração mensal de E 1307, com
efeitos a partir da data da publicação no Diário da República, considerando-se rescindido o anterior contrato a partir da mesma data.
27 de Agosto de 2007. — O Presidente, Armando Pires.
Despacho (extracto) n.o 21 534/2007
Por meu despacho de 28 de Agosto de 2007, foi autorizado o contrato administrativo de provimento com Irina Alexandra Rodrigues
Martins Constantino, estagiária da carreira técnica da Escola Superior
de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, como técnica
de 2.a classe, por um ano, tácita e sucessivamente renovável por iguais
períodos, para a mesma Escola, com a remuneração mensal de
E 963,91, com efeitos a partir da data da publicação no Diário da
República, considerando-se rescindido o anterior contrato a partir da
mesma data.
28 de Agosto de 2007. — O Presidente, Armando Pires.

