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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Aviso n.o 4747/2003 (2.a série). — Por meu despacho de 7 de
Março de 2003:

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Licenciado Fernando António da Silva Bernardino — autorizada a
contratação, em regime de contrato administrativo de provimento,
como equiparado a assistente do Instituto Superior de Engenharia
deste Instituto Politécnico, a tempo integral, de 11 de Março a
30 de Junho de 2003.

Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão

25 de Março de 2003. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.
Aviso n.o 4748/2003 (2.a série). — Por meu despacho de 14 de
Março de 2003:
Mestre Jorge Miguel Tavares Couceiro de Sousa — autorizada a contratação, em regime de contrato administrativo de provimento,
como assistente do Instituto Superior de Engenharia deste Instituto
Politécnico, a tempo integral, de 1 de Setembro de 2003 e 31 de
Agosto de 2006.
Mestre Susete Teresa Gaspar do Fetal — autorizada a contratação,
em regime de contrato administrativo de provimento, como assistente do Instituto Superior de Engenharia deste Instituto Politécnico, a tempo integral, de 15 de Março de 2003 a 14 de Março
de 2006.
25 de Março de 2003. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.
Aviso n.o 4749/2003 (2.a série). — Por meu despacho de 11 de
Março de 2003:
Licenciado João Pedro Antunes Pereira Rodrigues Alves — autorizada a contratação, em regime de contrato administrativo de provimento, como encarregado de trabalhos do Instituto Superior de
Engenharia deste Instituto Politécnico, a tempo integral, de 15 de
Março a 30 de Setembro de 2003.
25 de Março de 2003. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.
Aviso n.o 4750/2003 (2.a série). — Por meu despacho de 19 de
Março de 2003:
Licenciada Ema Manuela da Silva Maia — autorizada a nomeação
em regime de comissão de serviço extraordinária para exercer funções como equiparada a professor-adjunto, em regime de tempo
integral, na Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico,
pelo período de dois anos, com efeitos a partir de 1 de Março
de 2003.
26 de Março de 2003. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.
Aviso n.o 4751/2003 (2.a série). — Por meu despacho de 28 de
Fevereiro de 2003:
Mestre Ana Luísa da Costa e Almeida Matos Godinho — autorizada
a rescisão do contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente em regime de tempo integral, na Escola Superior
de Educação deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de
3 de Março de 2003.
26 de Março de 2003. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extracto) n.o 6859/2003 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Março de 2003 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Leiria, proferido por delegação:
Adriana Aurora Marques Maçarico Gil — autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento, após concurso externo
para admissão a estágio de ingresso na carreira de técnico superior,
para a área de apoio ao ensino e investigação-sociologia da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do grupo de pessoal não docente
do Instituto Politécnico de Leiria, com efeitos a partir da publicação
do presente extracto. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
26 de Março de 2003. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.

Despacho (extracto) n.o 6860/2003 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Fevereiro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico
do Porto:
Nuno Manuel Carlos da Fonseca Figueiredo — nomeado em comissão
de serviço director da Escola Superior de Estudos Industriais e
de Gestão com efeitos a partir de 17 de Fevereiro de 2003.
10 de Março de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6861/2003 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Fevereiro de 2003 do presidente:
Benjamim Manuel Ferreira de Sousa — rescindido, por mútuo acordo,
o contrato administrativo de provimento na categoria de equiparado
a assistente, a tempo parcial (50 %), com efeitos a partir de 16
de Fevereiro de 2003.
11 de Março de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6862/2003 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Fevereiro de 2003 do presidente:
Patrícia Nair Moutinho Brito — rescindido, por mútuo acordo, o contrato administrativo de provimento na categoria de equiparada a
assistente, a tempo parcial (20 %), com efeitos a partir de 12 de
Fevereiro de 2003.
11 de Março de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras
Despacho (extracto) n.o 6863/2003 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Fevereiro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico
do Porto:
Maria Augusta Ferreira Neves — nomeada em comissão de serviço
directora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras
com efeitos a partir de 17 de Fevereiro de 2003.
28 de Fevereiro de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues de Oliveira.

Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Contrato (extracto) n.o 647/2003:
Virgínia Cláudia Teixeira Moreira — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, a tempo parcial
(20 %), auferindo o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria com efeitos a partir de 30 de Dezembro de 2002
e válido até 31 de Agosto de 2003.
24 de Fevereiro de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues de Oliveira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Aviso n.o 4752/2003 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público
que, por despacho de 10 de Março de 2003 do presidente do Instituto
Politécnico de Santarém, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral destinado à constituição de reserva
de recrutamento, de acordo com a alínea a) do n.o 4 do artigo 6.o
e a alínea d) do artigo 7.o, ambos do citado decreto-lei, para o provimento de um lugar de assistente administrativo principal (área de
pessoal) do quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem
de Santarém, aprovado pela Portaria n.o 236/99, de 6 de Abril.
2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido pelo prazo
de seis meses.
3 — Local de prestação de trabalho — nas instalações da Escola
Superior de Enfermagem de Santarém, sita na Quinta do Mergulhão,
Senhora da Guia, 2005-075 Santarém.
4 — Legislação aplicável:
Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;

