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parada a assistente do 2.o triénio da Escola Superior Agrária deste
Instituto, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 15
de Novembro de 2005, por ter iniciado funções nessa data, por
urgente conveniência de serviço, até 30 de Setembro de 2006, a
que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com
o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro, e posteriores alterações, acrescida do subsídio de refeição.
29 de Novembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 25 889/2005 (2.a série). — Por despacho de 14
de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de
Setembro:
Licenciada Luísa Maria Morais Machado Carqueja — autorizado o
contrato de provimento para o exercício das funções de equiparada
a assistente do 1.o triénio, em regime de exclusividade, da Escola
Superior Agrária deste Instituto, com efeitos a partir de 15 de
Novembro de 2005, por ter iniciado funções nessa data, por urgente
conveniência de serviço, e deverá terminar em 30 de Setembro
de 2006, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de
acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro, e posteriores alterações.
29 de Novembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
o

mática do grau 2 da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
de Bragança, com efeitos a partir da publicação no Diário da República, correspondendo-lhe a remuneração mensal ilíquida referenciada na escala salarial constante do Decreto-Lei n.o 97/2001, de
26 de Março.
29 de Novembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.

Escola Superior de Saúde de Bragança
Despacho n.o 25 894/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de
Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Raul Maurício Fernandes — nomeado, precedendo concurso, técnico
superior principal do quadro de pessoal da Escola Superior de
Saúde de Bragança do Instituto Politécnico de Bragança, ficando
automaticamente exonerado do lugar anterior a partir da data de
aceitação do novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Gilberto Rogério Pires dos Santos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

a

Despacho n. 25 890/2005 (2. série). — Por despacho de 14
de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de
Setembro:
Licenciada Maria João Almeida Coelho de Sousa — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercício das funções de
equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime de exclusividade,
da Escola Superior Agrária deste Instituto, com efeitos a partir
de 15 de Novembro de 2005, por ter iniciado funções nessa data,
por urgente conveniência de serviço, e deverá terminar em 30 de
Setembro de 2006, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro,
e posteriores alterações.
29 de Novembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 25 891/2005 (2.a série). — Por despacho de 14
de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de
Setembro:
Mestre Vítor Manuel Ramalheira Martins — autorizado o contrato
administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparado a assistente do 2.o triénio da Escola Superior Agrária deste
Instituto em regime de exclusividade, a partir de 15 de Novembro
de 2005, por ter iniciado funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, e terminará em 30 de Setembro de 2006, a
que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com
o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro, e posteriores alterações, acrescida dos subsídios de refeição, Natal e férias.
29 de Novembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
o

N.o 239 — 15 de Dezembro de 2005

a

Despacho n. 25 892/2005 (2. série). — Por despacho de 21
de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de
Setembro:
Artur Miguel Refega Fernandes — autorizado o contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de técnico de
informática do grau 2 da Escola Superior de Educação, com efeitos
a partir da publicação no Diário da República, correspondendo-lhe
a remuneração mensal ilíquida referenciada na escala salarial constante do Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março.
29 de Novembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.

Aviso n.o 11 433/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 30 de Novembro de 2005:
Licenciado Nuno Lopes Martins — autorizada a contratação em
regime de contrato administrativo de provimento, a tempo integral,
na categoria de equiparado a assistente na área científica de Matemática e Educação Matemática na Escola Superior de Educação
de 26 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro de 2006.
30 de Novembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Despacho (extracto) n.o 25 895/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, foi concedida equiparação a bolseiro fora do País
de 28 a 30 de Novembro ao equiparado a professor-adjunto deste
Instituto mestre Hélder Viegas da Silva. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio César Ferrolho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo
Contrato (extracto) n.o 1693/2005:
Jorge Manuel Leite Ferreira Fernandes — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente administrativo principal,
precedendo concurso, auferindo o vencimento previsto na lei geral
para a respectiva categoria, válido por um ano, tácita e sucessivamente renovável por iguais períodos, com efeitos a partir de
1 de Outubro de 2005.
21 de Novembro de 2005. — Pelo Administrador, o Técnico Superior, Luís Carlos S. Fernandes.

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, S. A.

Despacho n.o 25 893/2005 (2.a série). — Por despacho de 21
de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de
Setembro:

Aviso n.o 11 434/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, S. A., de
24 de Novembro de 2005:

Simão Manuel Morais Geraldes — autorizado o contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de técnico de infor-

Raquel Cristina Marques Silva — nomeada, após concurso, técnica
principal de fisioterapia do quadro residual da Unidade de Abran-

