8738

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho (extracto) n.o 12 999/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de Maio de 2005 do presidente deste Instituto:
Nuno Miguel Costa Galego — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparado a assistente do 1.o
triénio, em regime de tempo parcial e acumulação, pelo período
de dois anos, com efeitos reportados a 1 de Outubro de 2004,
por urgente conveniência de serviço, para exercer funções na Escola
Superior de Gestão deste Instituto, com a remuneração correspondente a 50 % do escalão 1, índice 100 (sem exclusividade), do
estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas.)
10 de Maio de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 13 000/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de Maio de 2005 do presidente deste Instituto:
Isabel Maria Graça Teixeira Messias — autorizado o contrato administrativo de provimento, como equiparada a professora-adjunta,
em regime de tempo integral e exclusividade, pelo período de um
ano, a partir de 11 de Maio de 2005, 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. (Sujeito a fiscalização sucessiva do Tribunal
de Contas.)
11 de Maio de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extracto) n.o 13 001/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Maio de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, por delegação:
Susana Filipa dos Santos Ferreira Marques Masaguê — celebrado contrato administrativo de provimento como técnica profissional de
1.a classe de secretariado para a Escola Superior de Tecnologia
de Tomar, do Instituto Politécnico de Tomar, precedendo concurso,
auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 222,
constante do estatuto remuneratório da Administração Pública para
esta categoria.
Pedro Manuel da Piedade Costa — celebrado contrato administrativo
de provimento como técnico profissional de engenharia civil para
a Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto Politécnico
de Tomar, precedendo concurso, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 238, constante do estatuto remuneratório da Administração Pública para esta categoria.
Guiomar Maria Marques Fonseca Cotovio — celebrado contrato
administrativo de provimento como técnica profissional de 1.a classe
de secretariado para a Escola Superior de Tecnologia de Tomar,
do Instituto Politécnico de Tomar, precedendo concurso, auferindo
a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 222, constante
do estatuto remuneratório da Administração Pública para esta
categoria.
Sónia Margarida Coelho Gaspar Ferreira — celebrado contrato administrativo de provimento como técnica profissional de 1.a classe
de secretariado para a Escola Superior de Tecnologia de Tomar,
do Instituto Politécnico de Tomar, precedendo concurso, auferindo
a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 222, constante
do estatuto remuneratório da Administração Pública para esta
categoria.
Tânia Cláudia Soares e Esteves — celebrado contrato administrativo
de provimento como técnica profissional de 1.a classe de secretariado para a Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto
Politécnico de Tomar, precedendo concurso, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 222, constante do estatuto remuneratório da Administração Pública para esta categoria.
Sandra Manuela da Silva Duarte — celebrado contrato administrativo
de provimento como técnica profissional de 1.a classe de secretariado para a Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto
Politécnico de Tomar, precedendo concurso, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 222, constante do estatuto remuneratório da Administração Pública para esta categoria.

N.o 111 — 9 de Junho de 2005
HOSPITAL DE SANTA MARTA, S. A.

Deliberação n.o 782/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de Santa Marta, S. A., de 4 de Maio de
2005:
Autorizadas as prorrogações do regime de horário acrescido (quarenta e duas horas semanais) aos enfermeiros do quadro deste
Hospital abaixo indicados, pelo período de três meses, a partir
das datas adiante mencionadas:
Mercedes Gallego Bilbao de Carvalho — 1 de Abril de 2005.
Susana Maria Vieira Ramos — 2 de Abril de 2005.
Paula Maria Pereira Santos — 6 de Abril de 2005.
Maria Isabel Coelho Jorge — 8 de Abril de 2005.
Edite Jesus Pedro Nobre Dinis — 8 de Abril de 2005.
Isidro Francisco Lutas Faustino — 8 de Abril de 2005.
Mónica Alexandra Miranda Pereira — 1 de Maio de 2005.
23 de Maio de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Administrador, A. Santos Silva.

HOSPITAL DE SÃO TEOTÓNIO, S. A.
Deliberação n.o 783/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de São Teotónio, S. A., de 19 de Maio
de 2005:
Nazaré do Carmo Lopes Santos Domingues — nomeada, precedendo
concurso público, assessora da carreira de técnico superior de
serviço social do quadro de pessoal do extinto Hospital de São Teotónio — Viseu. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
20 de Maio de 2005. — O Administrador de Recursos Humanos,
Luís Botelho.
Deliberação n.o 784/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de São Teotónio, S. A., de 19 de Maio
de 2005:
Maria Irene Pereira Seabra, assistente administrativa especialista do
quadro de pessoal do extinto Hospital de São Teotónio — Viseu — nomeada em regime de substituição chefe de secção, com efeitos a partir de 1 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Maio de 2005. — O Administrador de Recursos Humanos, Luís Botelho.
Deliberação n.o 785/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de São Teotónio, S. A., de 19 de Maio
de 2005:
Paula Cristina Machado Almeida — nomeada, precedendo concurso
público, técnica principal, ramo de dietética, da carreira dos TDT,
do quadro de pessoal do extinto Hospital de São Teotónio — Viseu.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Maio de 2005. — O Administrador de Recursos Humanos,
Luís Botelho.

ORDEM DOS ADVOGADOS
Edital n.o 608/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 5 de Maio de 2005, com efeitos a partir da mesma data e ao
abrigo do artigo 39.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem dos
Advogados, aprovado pela Lei n.o 15/2005, de 26 de Janeiro, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, alterado por deliberação do conselho geral
de 7 e 8 de Novembro de 2003, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 282, de 6 de Dezembro de 2003, foi levantada a suspensão
da inscrição do Dr. Luís Cunha (cédula profissional n.o 3833-L), tendo
sido nesta data feitos todos os averbamentos e comunicações.
5 de Maio de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.

(Contratos isentos de fiscalização prévia por parte do Tribunal
de Contas.)
24 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente, António Pires da Silva.

Edital n.o 609/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 9 de Maio de 2005, com efeitos a partir da mesma data e ao

