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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA
Aviso n.o 5832/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente
do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, ao abrigo
da alínea h) do n.o 1 do artigo 19.o dos Estatutos deste Instituto,
publicados em anexo ao Despacho Normativo n.o 37/2000, de 3 de
Agosto:
De 9 de Setembro de 2004:
Paulo Filipe Cardoso de Albuquerque — autorizada a contratação,
por urgente conveniência de serviço, em regime de tempo parcial
(30 %), como assistente convidado além do quadro neste Instituto,
em regime de substituição e enquanto durar o impedimento do
titular do lugar. O contrato produz efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2004, considerando-se rescindido o anterior contrato a partir
da mesma data.
De 17 de Novembro de 2004:
Mónica Isabel Ferreira Bastos — autorizada a contratação, por
urgente conveniência de serviço, em regime de tempo parcial (50 %),
como assistente convidada além do quadro neste Instituto. O contrato produz efeitos a partir da data do despacho autorizador, considerando-se rescindido o anterior contrato a partir da mesma data.
Gonçalo José Torres Pernas — autorizada a contratação, por urgente
conveniência de serviço, como assistente convidado além do quadro
neste Instituto, em regime de substituição, no âmbito da acção
n.o 5.3 do PRODEP III, e enquanto durar o impedimento do titular
do lugar. O contrato produz efeitos a partir da data do despacho
autorizador.
De 2 de Dezembro de 2004:
Tânia Rodrigues Pereira Ramos — autorizada a contratação, por
urgente conveniência de serviço, como assistente estagiária além
do quadro neste Instituto, em regime de substituição, no âmbito
da acção n.o 5.3 do PRODEP III, e enquanto durar o impedimento
do titular do lugar. O contrato produz efeitos a partir da data
do despacho autorizador.
(Não sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
24 de Maio de 2005. — O Presidente, Luís Antero Reto.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Despacho n.o 12 994/2005 (2.a série). — Por despacho de 24 de
Maio 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:
Eduardo Manuel Mendes Costa — autorizado o contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de especialista
de informática estagiário do Instituto Politécnico 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.
27 de Maio de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.
Despacho n.o 12 995/2005 (2.a série). — Por despacho de 24 de
Maio 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:
Paulo Manuel Costa do Vale — autorizado o contrato administrativo
de provimento para o exercício das funções de especialista de informática estagiário do Instituto Politécnico 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.
27 de Maio de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 5833/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 23 de Maio de 2005:
Licenciada Paula Cristina Jacinto Serra Leitão — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de equiparada a
professora-adjunta, em regime de tempo parcial (quatro horas sema-
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nais), em acumulação, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Oliveira do Hospital deste Instituto, com efeitos a partir de
19 de Maio e até 30 de Setembro de 2005.
30 de Maio de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 5834/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 23 de Maio de 2005:
Licenciada Cristina Maria Gabriela Gonçalves Góis — autorizado o
contrato administrativo de provimento na categoria de equiparada
a professora-adjunta, em regime de tempo parcial (quatro horas
semanais), em acumulação, na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Oliveira do Hospital deste Instituto, com efeitos a partir
de 19 de Maio e até 30 de Setembro de 2005.
30 de Maio de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 5835/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 23 de Maio de 2005:
Licenciada Maria Georgina da Costa Tamborino Morais — autorizado
o contrato administrativo de provimento na categoria de equiparada
a professora-adjunta, em regime de tempo parcial (três horas semanais), em acumulação, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Oliveira do Hospital deste Instituto, com efeitos a partir de
19 de Maio e até 30 de Setembro de 2005.
30 de Maio de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Escola Superior de Comunicação Social
Despacho n.o 12 996/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 10 de Maio de 2005:
Jorge Francisco Martins Trindade — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto em
regime de tempo integral com dedicação exclusiva, para a Escola
Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa,
com início em 3 de Maio e termo em 30 de Setembro de 2005,
correspondente ao índice 185 fixado pelo estatuto remuneratório
dos docentes do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Maio de 2005. — Pelo Conselho Directivo, a Vice-Presidente, Maria Emília de Sousa.
Despacho n.o 12 997/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 15 de Abril de 2005:
João Carlos Vidal Coelho Nunes — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto em
regime de tempo parcial, 20 %, para a Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, com início em
1 de Outubro de 2004 e termo em 30 de Setembro de 2005, correspondente ao índice 185 fixado pelo estatuto remuneratório dos
docentes do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Maio de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo, Maria Emília de Sousa.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extracto) n.o 12 998/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Abril de 2005 do presidente deste Instituto:
Jorge Manuel Ferreira Maria — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto,
em regime de tempo integral e exclusividade, pelo período de dois
anos, com efeitos reportados a 31 de Julho de 2004, por urgente
conveniência de serviço, para exercer funções na Escola Superior
de Gestão deste Instituto, com a remuneração correspondente ao
escalão 1, índice 185, do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas.)
18 de Abril de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)

