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veniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005,
na categoria de equiparado a assistente do 2.o triénio, pelo período
de um ano, em regime de tempo parcial e com a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao índice 135 do escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de
18 de Setembro, 212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho,
e 347/91, de 19 de Setembro, no valor de E 544,42, actualizável
nos termos legais. [Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal
de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1056/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Novembro de 2005:
Sandra Margarida Marques Moita Mendes — contratada, em regime
de contrato administrativo de provimento, na sequência de concurso, para a categoria de técnico profissional de 2.a classe, para
a Biblioteca da ESHTE, escalão 1, índice 199, da carreira de técnico
profissional de biblioteca e documentação. O contrato tem a duração de um ano, tácita e sucessivamente renovável por iguais períodos, produzindo efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2005. [Não
carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o,
alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1057/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Acácio Martins João — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, na categoria de equiparado
a assistente do 2.o triénio, pelo período de um ano, em regime
de tempo parcial e com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 135 do escalão 1 do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18 de Setembro,
212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho, e 347/91, de 19
de Setembro, no valor de E 408,32, actualizável nos termos legais.
[Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1058/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Licenciada Alaíde Alves Agripino — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, na categoria
de equiparada a assistente do 1.o triénio, pelo período de um ano,
em regime de tempo parcial e com a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao índice 100 do escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18 de Setembro,
212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho, e 347/91, de 19
de Setembro, no valor de E 504,10, actualizável nos termos legais.
[Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1059/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Licenciada Ana Cláudia dos Santos Gonçalves — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005,
na categoria de equiparada a assistente do 1.o triénio, pelo período
de um ano, em regime de exclusividade e com a remuneração mensal
ilíquida correspondente ao índice 100 do escalão 1 do estatuto
remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com
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as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18
de Setembro, 212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho,
e 347/91, de 19 de Setembro, no valor de E 1512,28, actualizável
nos termos legais. [Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal
de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1060/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Licenciada Ana Rita de Deus Rocha Alves Peres da Costa — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por
urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, na categoria de equiparada a assistente do 2.o triénio,
pelo período de um ano, em regime de exclusividade e com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 135 do escalão 1
do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior
politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99,
de 18 de Setembro, 212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho,
e 347/91, de 19 de Setembro, no valor de E 2041,58, actualizável
nos termos legais. [Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal
de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1061/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Licenciada Ana Sofia Dias Fonseca — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, na categoria
de equiparada a assistente do 1.o triénio, pelo período de um ano,
em regime de tempo parcial e com a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao índice 100 do escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18 de Setembro,
212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho, e 347/91, de 19
de Setembro, no valor de E 604,91, actualizável nos termos legais.
[Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1062/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Licenciado António Manuel Henrique Fernandes — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005,
na categoria de equiparado a assistente do 2.o triénio, pelo período
de um ano, em regime de tempo integral e com a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao índice 135 do escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de
18 de Setembro, 212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho,
e 347/91, de 19 de Setembro, no valor de E 1361,06, actualizável
nos termos legais. [Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal
de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1063/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Bacharel Catarina Rosa Nunes — autorizada a celebração de contrato
administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, na categoria de
encarregada de trabalhos, pelo período de um ano, em regime de
tempo integral e com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 295 do escalão 1 do estatuto remuneratório do
pessoal docente do ensino superior politécnico, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18 de Setembro,
212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho, e 347/91, de 19
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de Setembro, no valor de E 935,62, actualizável nos termos legais.
[Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1064/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Licenciada Cecilia Blanco Muñiz — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, na categoria
de equiparada a assistente do 1.o triénio, pelo período de um ano,
em regime de tempo parcial e com a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao índice 100 do escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18 de Setembro,
212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho, e 347/91, de 19
de Setembro, no valor de E 604,91, actualizável nos termos legais.
[Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
o
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Despacho (extracto) n. 1065/2006 (2. série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Licenciada Cláudia Alexandra Colaço Lourenço Viegas — autorizada
a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de
2005, na categoria de equiparada a assistente do 1.o triénio, pelo
período de um ano, em regime de exclusividade e com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 100 do escalão 1
do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior
politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99,
de 18 de Setembro, 212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho,
e 347/91, de 19 de Setembro, no valor de E 1512,28, actualizável
nos termos legais. [Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal
de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1066/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Licenciada Elisa Paolinetti da Camara — autorizada a celebração de
contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, na categoria
de equiparada a professora-adjunta, pelo período de um ano, em
regime de tempo parcial e com a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao índice 185 do escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18 de Setembro,
212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho, e 347/91, de 19
de Setembro, no valor de E 373,03, actualizável nos termos legais.
[Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1067/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Mestre Ezequiel Fernando Azevedo dos Santos — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005,
na categoria de equiparado a professor-adjunto, pelo período de
um ano, em regime de tempo parcial e com a remuneração mensal
ilíquida correspondente ao índice 185 do escalão 1 do estatuto
remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18
de Setembro, 212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho,
e 347/91, de 19 de Setembro, no valor de E 932,58, actualizável
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nos termos legais. [Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal
de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1068/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Fernando Batista Ferreira de Brito — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, na categoria
de equiparado a assistente do 2.o triénio, pelo período de um ano,
em regime de tempo parcial e com a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao índice 135 do escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18 de Setembro,
212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho, e 347/91, de 19
de Setembro, no valor de E 272,21, actualizável nos termos legais.
[Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1069/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Doutora Helena Maria Matos da Silva de Freitas Moreira Patacão — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2005, na categoria de equiparada a professora-adjunta, pelo período de seis meses, em regime de tempo
parcial e com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
índice 185 do escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal
docente do ensino superior politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18 de Setembro, 212/97, de
16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho, e 347/91, de 19 de Setembro,
no valor de E 932,58, actualizável nos termos legais. [Não carece
de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1070/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Setembro de 2005:
Licenciado Filipe José de Sousa Vitorino — autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, na categoria
de equiparado a assistente do 1.o triénio, pelo período de um ano,
em regime de tempo parcial e com a remuneração mensal ilíquida
correspondente ao índice 100 do escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 373/99, de 18 de Setembro,
212/97, de 16 de Agosto, 76/96, de 18 de Junho, e 347/91, de 19
de Setembro, no valor de E 302,46, actualizável nos termos legais.
[Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1071/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Dezembro de 2005:
Isabel Maria Fonseca Namora — contratada, em regime de contrato
administrativo de provimento, na sequência de concurso, para a
categoria de técnico profissional de 2.a classe, para os Serviços
Administrativos e Financeiros da ESHTE, escalão 1, índice 199,
da carreira técnico-profissional. O contrato tem a duração de um
ano, tácita e sucessivamente renovável por iguais períodos, produzindo efeitos a partir de 30 de Dezembro de 2005. [Não carece
de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.

