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Despacho (extracto) n.º 27907/2007
Por despacho de 15/10/07, do Reitor da UNL: Doutora Margarida
Maria Ivens Collares Pereira, Investigadora Principal de nomeação
definitiva do IHMT — autorizada a nomeação definitiva na categoria
de Investigadora Coordenadora do quadro de pessoal deste Instituto,
com efeitos à data do despacho reitoral, considerando-se exonerada do
lugar anterior a partir da mesma data.
12 de Novembro de 2007. — A Secretária Executiva, Maria José
de Freitas.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Letras
Despacho (extracto) n.º 27908/2007
Por despacho de 07 de Novembro de 2007, do Director da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do Reitor da Universidade do Porto:
Doutora Maria Inês Ferreira de Amorim Brandão da Silva, Professora
Associada, desta Faculdade, concedida equiparação a bolseiro, fora do
País, no período de 14 a 17 de Novembro de 2007.
14 de Novembro de 2007. — O Director, Jorge Fernandes Alves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho n.º 27909/2007
Por meu despacho de 30 de Agosto de 2007:
Ana Isabel Barros Pimentel Rodrigues — autorizada a renovação do
contrato administrativo de provimento, como Equiparada a Assistente
do 2.º Triénio, além do quadro, em regime de dedicação exclusiva,
para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico
de Beja, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
escalão 1, índice 140, com início em 1 de Setembro de 2007 e termo
em 31 de Agosto de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
14 de Novembro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho n.º 27910/2007
Por meu despacho de 30 de Agosto de 2007:
Clarinda Augusta de Jesus Santos Chagas — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento, como Equiparada a Assistente
do 2.º Triénio, além do quadro, em regime de dedicação exclusiva,
para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico
de Beja, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
escalão 1, índice 135, com início em 1 de Setembro de 2007 e termo
em 31 de Agosto de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
14 de Novembro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.º 27911/2007
Por meu despacho de 31 de Agosto de 2007:
Marta Isabel Casteleiro Amaral — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento, como Equiparada a Assistente do
2.º Triénio, além do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja,
auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 2,
índice 145, com início em 1 de Outubro de 2007 e termo em 31 de
Agosto de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
14 de Novembro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.º 27912/2007
Por meu despacho de 30 de Agosto de 2007:
Marlene Alexandra Ferreira Mendes — autorizada a renovação do
contrato administrativo de provimento, como Equiparada a Assistente
do 1.º Triénio, além do quadro, em regime de tempo integral sem ex-

clusividade, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, com início em 9 de Setembro de 2007 e
termo em 31 de Agosto de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
14 de Novembro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho n.º 27913/2007
Por meu despacho de 31 de Agosto de 2007:
Carla Maria Lopes da Silva Afonso dos Santos — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento, como Equiparada
a Assistente do 2.º Triénio, além do quadro, em regime de dedicação
exclusiva, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 2, índice 145, com início em 1 de Setembro de 2007 e
termo em 31 de Agosto de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
14 de Novembro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.º 27914/2007
Por meu despacho de 30 de Agosto de 2007:
Maria Clara Pereira Pires — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento, como Equiparada a Assistente do 2.º
Triénio, além do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja,
auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 2,
índice 145, com início em 1 de Setembro de 2007 e termo em 31 de
Agosto de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
14 de Novembro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
Despacho (extracto) n.º 27915/2007
Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 41.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro, e do despacho n.º 23 013/2006 (2.ª série), publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 217, de 10 de Novembro de 2006:
1 — Delego no Director da Escola Superior de Gestão deste Instituto,
em concreto no Dr. José Agostinho Veloso da Silva, a competência para
a assinatura dos Protocolos de Estágio dos alunos do Instituto.
2 — A presente delegação de competências não pode ser subdelegada.
3 — A presente delegação de competências produz efeitos a partir da
data da sua publicação no Diário da República, considerando-se ratificados os actos entretanto praticados nas matérias agora delegadas a partir
da data de tomada de posse do Director, em 7 de Novembro de 2007.
14 de Novembro de 2007. — O Presidente, João Baptista da Costa
Carvalho.
Despacho n.º 27916/2007
Pelo despacho n.º 23 013/2006 (2.ª série), de 18 de Outubro de 2006,
do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 10 de Novembro de 2006,
foram-me delegadas competências autorizando a subdelegação de algumas das competências delegadas nos órgãos máximos das unidades
orgânicas do Instituto.
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 41.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e do despacho n.º 23 013/2006 (2.ª série),
publicado no Diário da República, n.º 217, de 10 de Novembro de
2006, na parte que é aplicável a cada uma das subdelegações adiante
mencionadas:
1 — Subdelego no Director da Escola Superior de Gestão deste Instituto, em concreto no Dr. José Agostinho Veloso da Silva, a competência
para a prática dos seguintes actos:
1.1 — Autorizar, no ano civil de 2007, a realização de despesas referentes a inscrição e a participação de pessoal docente e não docente

