29 291

Diário da República, 2.a série — N.o 195 — 10 de Outubro de 2007
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

à data do despacho, considerando-se rescindida, a partir da mesma
data, a situação contratual anterior

Despacho (extracto) n.o 23 381/2007

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

Por despacho de 19 de Setembro de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com Vanda Lisa Menino Lourenço
o contrato administrativo de provimento para o exercício das funções
de equiparada a assistente do 1.o triénio, da Escola Superior de Educação, de Bragança, em regime de exclusividade, com efeitos a partir
do dia 20 de Setembro de 2007, dado ter iniciado funções nessa data,
por urgente conveniência de serviço, e terminará a 19 de Setembro
de 2008, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, de Natal e de férias.
26 de Setembro de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 23 382/2007
Por despacho de 28 de Fevereiro de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com Fernando Telmo Rodrigues
Teles de Jesus contrato administrativo de provimento para o exercício
das funções de equiparado a assistente do 1.o triénio, da Escola Superior de Saúde, de Bragança, em regime de acumulação, com uma
carga horária de três horas semanais, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de E 207,73, com efeitos a partir do dia 1 de
Março de 2007 e até 31 de Julho de 2007, dado ter iniciado funções
nessa data, por urgente conveniência de serviço, acrescida dos subsídios de refeição, de Natal e de férias.
26 de Setembro de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
o

Despacho (extracto) n. 23 383/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 20 de Setembro de 2007, foi celebrado com o mestre
Ricardo Jorge Nunes da Silva o contrato administrativo de provimento
como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo integral,
por urgente conveniência de serviço, para a Escola Superior de Artes
Aplicadas deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto
na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Outubro
de 2007 e termo a 30 de Setembro de 2008.
27 de Setembro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
Despacho (extracto) n.o 23 384/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 17 de Setembro de 2007, foi celebrado com a licenciada
Irene Sofia André Sobral o contrato administrativo de provimento
como equiparada a assistente, em regime de tempo parcial, por urgente
conveniência de serviço, para a Escola Superior de Artes Aplicadas
deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral
para a respectiva categoria, com efeitos a 17 de Setembro de 2007
e termo a 15 de Julho de 2008.
27 de Setembro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Despacho (extracto) n.o 23 385/2007
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 deste Instituto, Prof. Doutor José Manuel Torres Farinha de 5 de Abril de 2007, se publicita
que foi autorizada a contratação, em regime de contrato administrativo
de provimento, na categoria de técnico superior de 1.a classe, área
de planeamento e avaliação, da carreira técnica superior do regime
geral da administração central, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 307/87,
e respectiva legislação complementar, de 6 de Agosto, e nos termos
da alínea c) do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro, na Escola Superior de Educação deste Instituto, a seriada
no concurso interno de acesso limitado Daniela Ferreira da Cunha,
ficando a ser remunerada pelo escalão 1, índice 460, com efeitos

Despacho (extracto) n.o 23 386/2007
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 deste Instituto, Prof. Doutor José Manuel Torres Farinha, de 29 de Maio de 2007, se publicita
que foi autorizada a contratação, em regime de contrato administrativo
de provimento, na categoria de técnico superior de 1.a classe, área
de gestão, da carreira técnica superior do regime geral da administração central, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 307/87, e respectiva legislação complementar, de 6 de Agosto, e nos termos da alínea c) do
artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, na Escola
Superior de Educação deste Instituto, a seriada no concurso interno
de acesso limitado Maria da Luz Pego Moreira Fernandes, ficando
a ser remunerada pelo escalão 1, índice 460, com efeitos à data do
despacho, considerando-se rescindida, a partir da mesma data, a situação contratual anterior.
27 de Setembro de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extracto) n.o 23 387/2007
Por despacho de 17 de Setembro de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada a equiparação a bolseiro no País
à docente Teresa Cristina Pereira Eugénio, equiparada a professora-adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Leiria, a partir do 1.o semestre do ano lectivo de
2007-2008, pelo prazo de um ano.
17 de Setembro de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extracto) n.o 23 388/2007
Por despacho de 26 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Tomar, foi a Vasco Renato Marques Gestosa da Silva
renovado o contrato administrativo de provimento como equiparado
a assistente do 1.o triénio em regime de exclusividade, por urgente
conveniência de serviço, da Escola Superior de Gestão de Tomar
do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 1 de Janeiro de 2007
e com término a 30 de Setembro de 2007, auferindo a remuneração
correspondente ao escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico para esta
categoria. (Contrato isento de fiscalização prévia por parte do Tribunal
de Contas.)
26 de Setembro de 2007. — O Presidente, António Pires da Silva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Serviços de Acção Social
Despacho (extracto) n.o 23 389/2007
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Viseu de
18 de Setembro de 2007, foi autorizada a renovação da comissão
de serviço da licenciada Rosa Maria de Almeida Rodrigues, técnica
superior principal do quadro dos Serviços de Acção Social do Instituto
Superior Politécnico de Viseu, como administradora dos Serviços de
Acção Social do Instituto Politécnico de Viseu.
18 de Setembro de 2007. — O Presidente, João Pedro de Barros.
Listagem (extracto) n.o 247/2007
Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 1.o e no n.o 1 do artigo 3.o
da Lei n.o 26/94, de 19 de Agosto, publica-se os subsídios atribuídos
pelos Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Viseu no
1.o semestre do ano de 2007:
Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego — E 2500.
18 de Setembro de 2007. — O Presidente, João Pedro de Barros.

