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A presente promoção produz efeitos reportados à data da alteração
contratual. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

11 de Setembro de 2007. — O Administrador para a Acção Social,
Carlos Duarte Oliveira e Silva.

Instituto Superior Técnico
Despacho (extracto) n.o 22 266/2007

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 22 261/2007
Por despacho do director de 27 de Julho de 2007, proferido por
delegação de competências, foi concedida a equiparação a bolseiro,
fora do País, aos docentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa abaixo indicados:
Doutora Maria Adelaide Pedro de Jesus, professora catedrática — nos períodos de 6 a 16 e de 17 a 20 de Setembro de 2007.
Doutor Pedro João Valente Dias Guerreiro, professor associado — no período de 15 a 22 de Agosto de 2007.
Doutor Dawei Liang, professor auxiliar — no período de 29 de
Julho a 1 de Agosto de 2007.
Doutor Miguel José Pires Amado, professor auxiliar — no período
de 28 de Agosto a 8 de Setembro de 2007.
Mestre Rodolfo Alexandre Duarte Oliveira, assistente — no
período de 2 a 10 de Setembro de 2007.
29 de Agosto de 2007. — O Secretário, Luís Filipe G. Gaspar.

Por despacho do reitor da Universidade Técnica de Lisboa de 29
de Agosto de 2007, foi Helena Maria dos Santos Geirinhas Ramos,
professora auxiliar de nomeação definitiva do Instituto Superior Técnico, nomeada a título definitivo, após aprovação em concurso, professora associada do quadro do Instituto Superior Técnico, com efeitos
a partir da data de aceitação de nomeação, considerando-se exonerada
do anterior lugar na mesma data. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
10 de Setembro de 2007. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Administrativos, António Cruz Serra.
Rectificação n.o 1659/2007
por ter saído com inexactidão o edital do júri do concurso de professor catedrático do Departamento de Engenharia de Materiais, nas
áreas científicas/grupos de disciplinas de Ciências de Materiais ou
Processos e Tecnologias de Materiais ou Materiais em Engenharia,
rectifica-se que onde se lê «Engenheiro Manuel José Moreira de Freitas, investigador-coordenador do Laboratório Nacional de Engenharia
Civil» deve ler-se «Doutor Manuel José Moreira de Freitas, professor
catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica
de Lisboa».
12 de Setembro de 2007. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Maria Helena Geirinhas.

Faculdade de Direito
Despacho n.o 22 262/2007
Por despacho de 31 de Outubro de 2006 do subdirector da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, foi ao Prof. Doutor
António Manuel Botelho Hespanha, professor catedrático e presidente do conselho científico da Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa, concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 1 a 4 de Novembro de 2006.
12 de Setembro de 2007. — A Secretária, Teresa Margarida Pires.
Despacho n.o 22 263/2007
Por despacho de 31 de Outubro de 2006 do subdirector da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, foi à Prof.a Doutora
Ana Cristina Nogueira da Silva, professora auxiliar da Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa, concedida equiparação a
bolseiro fora do País no período de 1 a 5 de Novembro de 2006.
12 de Setembro de 2007. — A Secretária, Teresa Margarida Pires.
Despacho n.o 22 264/2007
Por despacho de 31 de Maio de 2007 do director da Faculdade
de Direito da Universidade Nova de Lisboa, foi ao Prof. Doutor António Manuel Botelho Hespanha, professor catedrático e presidente
do conselho científico da Faculdade de Direito da Universidade Nova
de Lisboa, concedida equiparação a bolseiro fora do País no período
de 4 a 6 Junho de 2007.
12 de Setembro de 2007. — A Secretária, Teresa Margarida Pires.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Economia
Despacho n.o 22 265/2007
Por despacho de 11 de Setembro de 2007 do director da Faculdade
de Economia do Porto, no exercício de delegação de competências
concedida pelo reitor da Universidade do Porto, foi concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Prof. Doutor Carlos José Gomes
Pimenta, professor catedrático desta Faculdade, no período de 16
a 25 de Setembro de 2007.
12 de Setembro de 2007. — A Técnica Superior Principal, Lídia
Soares.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Rectificação n.o 1660/2007
Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República,
2.a série, n.o 167, de 30 de Agosto de 2007, o despacho n.o 19 761/2007,
rectifica-se que onde se lê «Rui Manuel Pires Fernandes para o exercício de operário altamente qualificado principal» deve ler-se «Rui
Manuel Pires Fernandes para o exercício de operário qualificado
principal».
12 de Setembro de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 22 267/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 28 de Agosto de 2007, foi renovado ao mestre Paulo Alexandre Anselmo Lopes da Silveira o contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, em regime de tempo integral,
por urgente conveniência de serviço, para a Escola Superior de Educação deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei
geral para a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Setembro de
2007 e termo a 31 de Agosto de 2008.
12 de Setembro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
Despacho (extracto) n.o 22 268/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 28 de Agosto de 2007, foi renovado à licenciada Paula
Maria dos Santos Peres Esteves o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em regime de tempo integral,
por urgente conveniência de serviço, para a Escola Superior de Educação deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei
geral para a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Setembro de
2007 e termo a 31 de Agosto de 2008.
12 de Setembro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
Despacho (extracto) n.o 22 269/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 28 de Agosto de 2007, foi renovado à licenciada Maria
do Rosário Henriques Branco Pires Quelhas o contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente, em regime de tempo
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integral, por urgente conveniência de serviço, para a Escola Superior
de Educação deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto
na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Setembro
de 2007 e termo a 31 de Agosto de 2008.
12 de Setembro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
Despacho (extracto) n.o 22 270/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 28 de Agosto de 2007, foi renovado ao licenciado Miguel
Luís Ferreira Pinto Costa o contrato administrativo de provimento
como equiparado a assistente, em regime de tempo integral, por
urgente conveniência de serviço, para a Escola Superior de Educação
deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral
para a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Setembro de 2007
e termo a 31 de Agosto de 2008.
12 de Setembro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extracto) n.o 22 271/2007
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
16 de Julho de 2007, foram autorizadas as celebrações de contratos
administrativos de provimento, por urgente conveniência de serviço,
precedida de concurso, com Soraia Isabel Lacueva Santos Mascarenhas e Dora Margarida Miranda Simões, como técnicas superiores
estagiárias — área de contabilidade e controlo de gestão, para o Instituto Politécnico de Lisboa, pelo período de um ano renovável, nos
termos da alínea c) do n.o 2 do artigo 15.o e do n.o 2 do artigo
16.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e do artigo 5.o
do Decreto-Lei n.o 265/88, de 28 de Julho, auferindo a remuneração
mensal ilíquida de acordo com o sistema remuneratório em vigor,
a partir da data de início de funções. (Não carece de fiscalização
prévia.)
3 de Setembro de 2007. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.
Despacho (extracto) n.o 22 272/2007
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
16 de Julho de 2007, foi autorizada a nomeação em comissão de
serviço extraordinária, por urgente conveniência de serviço, precedida
de concurso, de Lúcia Maria Ramos de Jesus Marques, como técnica
superior estagiária — área de contabilidade e controlo de gestão, para
o Instituto Politécnico de Lisboa, pelo período de um ano, nos termos
da alínea c) do n.o 2 do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, e do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 265/88, de 28
de Julho, auferindo a remuneração mensal ilíquida de acordo com
o sistema remuneratório em vigor, a partir da data da aceitação do
lugar. (Não carece de fiscalização prévia.)
3 de Setembro de 2007. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Despacho (extracto) n.o 22 273/2007
Por despacho de 28 de Junho de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico, foi revogado o contrato de trabalho resolutivo a termo
certo de Sérgio André Barbosa Vieira, nos termos dos artigos 384.o,
alínea b), 393.o e 394.o do Código do Trabalho, com efeitos a partir
de1 de Julho de 2007.
10 de Setembro de 2007. — O Presidente, Vitor Correia Santos.

Instituto Superior de Engenharia
Despacho (extracto) n.o 22 274/2007
Por despacho de 5 de Setembro de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico Porto, Stella Maria Costa Abreu foi nomeada provisoriamente professora-coordenadora do Instituto Superior de Engenharia, por um período de três anos, com efeitos a partir da data da
posse.
11 de Setembro de 2007. — O Presidente, Vítor Correia Santos.

Rectificação n.o 1661/2007
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto)
n.o 20 554/2007 (2.a série), no Diário da República, 2.a série, n.o 172,
de 6 de Setembro de 2007, relativo a Rosa Maria Ramos Nico e
a Rosário Luísa de Brito Moreira, rectifica-se que onde se lê «para
o Instituto Politécnico de Tomar, precedendo concurso» deve ler-se
«para o Instituto Politécnico de Tomar, por urgente conveniência
de serviço, precedendo concurso».
10 de Setembro de 2007. — O Presidente, António Pires da Silva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
Despacho (extracto) n.o 22 275/2007
Por despacho de 10 de Setembro de 2007 do vice-presidente, nos
termos da 1.a parte do n.o 2 do artigo 14.o dos Estatutos do IPVC,
homologados pelo despacho normativo n.o 23/95, de 21 de Março,
alterados pelo despacho normativo n.o 4/2007, de 8 de Janeiro, ao
abrigo da delegação de competências do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior [despacho n.o 11 389/2005 (2.a série),
ponto 1, alínea i), n.o 1], é autorizada a equiparação a bolseiro, fora
do País, da docente Mara do Carmo de Jesus Rocha, professora-adjunta da Escola Superior de Enfermagem deste Instituto Politécnico, no período de 13 a 15 de Setembro de 2007.
12 de Setembro de 2007. — O Vice-Presidente, Carlos Manuel da
Silva Rodrigues.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Escola Superior de Tecnologia
Edital n.o 787/2007
Concurso de acesso ao 2.o ciclo das licenciaturas bietápicas para
estudantes nas condições definidas na alínea b3) do artigo 13.o
da Portaria n.o 413-A/98, de 17 de Julho, com as alterações introduzidas pela Portaria n.o 533-A/99, de 22 de Julho.
O Doutor João Pedro Barros, presidente do Instituto Politécnico
de Viseu, faz saber que se encontra aberto concurso para acesso ao
2.o ciclo das licenciaturas bietápicas dos seguintes cursos, nos termos
da Portaria n.o 413-A/98, de 17 de Julho, com as alterações introduzidas pela Portaria n.o 533-A/99, de 22 de Julho. As candidaturas
e demais actos decorrerão nos prazos abaixo mencionados:
Estudantes nas condições definidas na alínea b3) do artigo 13.o,
estudantes que tenham obtido, noutra Escola, um grau de bacharel
na área do curso:
Prazos:
Candidatura — de 10 a 15 de Outubro de 2007;
Afixação das listas seriadas — até 16 de Outubro de 2007;
Reclamações — de 16 a 19 de Outubro de 2007;
Decisão sobre reclamações — 22 de Outubro de 2007;
Matrículas/inscrições — de 16 a 22 de Outubro de 2007;
Vagas:
Curso de Engenharia do Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curso de Engenharia Electrotécnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curso de Engenharia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vagas

15
15
15

Regras e critérios de selecção e seriação — os candidatos seleccionados serão seriados por ordem decrescente de classificação final
do curso de bacharelato. Eventuais casos de empate relevantes para
o ingresso ou não serão decididos através da análise e seriação dos
currículos profissionais dos candidatos em causa.
Elementos a mencionar no requerimento (a efectuar em impresso
próprio da ESTV) — nome, filiação, naturalidade, residência, bilhete
de identidade. Anexos: certidão comprovativa da titularidade do curso
com que se candidata com indicação da classificação final, plano de
estudos com indicação da carga horária semanal e regime de frequência (semestral ou anual), programas efectivamente leccionados
em todas as disciplinas (detalhados) e currículos profissional e
académico.
12 de Setembro de 2007. — O Presidente, João Pedro Barros.

