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mento como professora auxiliar convidada a 0 % a partir de 30 de
Maio de 2007.
30 de Outubro de 2007. — Pelo Presidente, Helena Maria Geirinhas
Ramos.
Despacho (extracto) n.o 26 539/2007
Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido
por delegação, datado de 30 de Maio de 2007, foi rescindido o contrato
administrativo de provimento de Eduardo Luís Bliebernicht Ducla
Soares como professor catedrático convidado a 30 %, a partir de 31 de
Outubro de 2007.
30 de Outubro de 2007. — Pelo Presidente, Helena Maria Geirinhas
Ramos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho (extracto) n.o 26 540/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a Maria de
Fátima Nunes de Carvalho autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta além
do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao escalão 2, índice 195, com início
em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.o 26 541/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a Isabel Maria
Pereira Caldas Baer autorizada a renovação do contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente do 2.o triénio além do
quadro, em regime de tempo parcial, a 50 %, para a Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 135, com início
em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.

Despacho (extracto) n.o 26 545/2007
Por meu despacho de 16 de Outubro de 2007, foi a Jaime Manuel
Moleiro Serra autorizada a rescisão do contrato administrativo de
provimento, por mútuo acordo, como equiparado a assistente do
2.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Beja, com efeitos a partir de 23 de Outubro de 2007
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Rectificação n.o 1984/2007
Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República,
2.a série, n.o 174, de 10 de Setembro de 2007, o despacho
n.o 20 765/2007, rectifica-se que onde se lê «[. . .] Paula Maria Pereira
de Barros [. . .] o presente contrato produz efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2007 [. . .] e pelo período de um.» deve ler-se «[. . .]
Paula Maria Pereira de Barros [. . .] o presente contrato produz efeitos
a partir de 1 de Setembro de 2007 [. . .] e terminará a 28 de Fevereiro
de 2009.».
8 de Outubro de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Rectificação n.o 1985/2007
Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República,
2.a série, n.o 174, de 10 de Setembro de 2007, o despacho
n.o 20 764/2007, rectifica-se que onde se lê «[. . .] Paulo Miguel Mafra
Gonçalves [. . .] o presente contrato produz efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2007 [. . .] e pelo período de um ano» deve ler-se «[. . .]
Paulo Miguel Mafra Gonçalves [. . .] o presente contrato produz efeitos a partir de 1 de Setembro de 2007 [. . .] e terminará a 28 de
Fevereiro de 2009.».
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho (extracto) n.o 26 542/2007

Despacho (extracto) n.o 26 546/2007

Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a Vítor Manuel
do Sacramento Figueira autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto além
do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, com início
em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

Por despacho de 10 de Julho de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, é concedida à docente Maria Eduarda da Silva
Teixeira Fernandes, assistente do 2.o triénio da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, a suspensão
da equiparação a bolseiro pelo período de 120 dias, transitando o
término da referida equiparação a bolseiro para 19 de Maio de 2008.

30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.o 26 543/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a João Jorge
Mestre Dias autorizada a renovação do contrato administrativo de
provimento como equiparado a assistente do 2.o triénio além do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola Superior Agrária
do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal
ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140, com início em 1 de
Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.o 26 544/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a Nuno Manuel
Ramos dos Santos Beja autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto além
do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, com início
em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.

10 de Julho de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida.
Despacho (extracto) n.o 26 547/2007
Por despacho de 16 de Outubro de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada a equiparação a bolseiro fora
do País a Michael Schon, equiparado a assistente do 1.o triénio da
Escola Superior de Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de
Leiria, no período de 10 a 13 de Outubro de 2007.
16 de Outubro de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.
Despacho n.o 26 548/2007
Sob proposta do conselho científico da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão deste Instituto e nos termos do artigo 23.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, nomeio os professores abaixo indicados, os
quais constituirão o júri de provas públicas para professor-coordenador
para a área científica de Gestão, aberto pelo edital n.o 315/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 152, de 8 de Agosto de
2006, referência C6:
Presidente — Luciano Rodrigues de Almeida, presidente do Instituto Politécnico de Leiria.
Vogais:
Doutor Duarte Manuel Forjaz Pacheco Trigueiros, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.
Doutor João José Quelhas Mesquita Mota, professor associado com
agregação do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.

