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Despacho Normativo n.o 35/95, de 20 de Julho, e ao abrigo do
artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho:

sividade, com efeitos a partir de 13 de Novembro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Vítor Miguel Monteiro de Lima — autorizada a renovação do contrato
como equiparado a professor-adjunto, em regime de pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade, para o exercício de funções docentes na Escola Superior de Educação, no
biénio de 1 de Novembro de 2005 a 31 de Outubro de 2007. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

16 de Novembro de 2005. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Serviços Centrais

Aviso n.o 497/2006 (2.a série). — Por deliberação tomada em
reunião do conselho científico de 19 de Outubro de 2005, nos termos
do despacho n.o 11 389/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 98, de 20 de Maio de 2005, conjugado com a
Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e a alínea h) do artigo 17.o do
Despacho Normativo n.o 35/95, de 20 de Julho, e ao abrigo do
artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho:
Maria Teresa Fernandes de Oliveira — autorizada a renovação do
contrato como equiparada a professora-adjunta, em regime de pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade,
para o exercício de funções docentes na Escola Superior de Educação, no biénio de 1 de Setembro de 2005 a 31 de Agosto de
2007. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Novembro de 2005. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Escola Superior de Saúde de Portalegre
o

a

Aviso n. 498/2006 (2. série). — Por despacho de 28 de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre,
proferido no uso de competências delegadas:
António José Reis do Arco — nomeado provisoriamente na categoria
de professor-adjunto para o exercício de funções docentes na Escola
Superior de Saúde de Portalegre, integrada no Instituto Politécnico
de Portalegre, com efeitos a partir da data de publicação no Diário
da República, na sequência de concurso documental aberto pelo
edital n.o 773/2005, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 168, de 1 de Setembro de 2005, para a área de Ciências de
Enfermagem, vertente de Fundamentos de Enfermagem. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Contrato (extracto) n.o 26/2006:
Virgínia Cláudia Teixeira Moreira — celebrado contrato administrativo de provimento como técnica superior de 2.a classe, 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 5 de Outubro
de 2005.
13 de Dezembro de 2005. — Pelo Administrador, o Técnico Superior, Luís Carlos S. Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 27/2006:
Paula Cristina Ferreira da Silva — celebrado contrato administrativo
de provimento como técnica superior de 2.a classe, 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 5 de Outubro
de 2005.
29 de Dezembro de 2005. — Pelo Administrador, o Técnico Superior, Luís Carlos S. Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 1199/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico do Porto de 30 de Setembro
de 2005:
Humberto Ribeiro Pereira — designado coordenador de projecto,
com a validade de dois anos, com início em 1 de Outubro de 2005,
nos termos dos n.os 1, alínea a), 2 e 3, alínea a), do artigo 15.o
do Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março.
7 de Dezembro de 2005. — Pelo Administrador, o Técnico Superior,
Luís Carlos S. Fernandes.

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 1200/2006 (2.a série). — Por despacho
de 4 de Outubro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico do
Porto:

Aviso n.o 499/2006 (2.a série). — Por despacho de 28 de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre,
proferido no uso de competências delegadas:

Sílvia Ivone da Silva Azevedo — nomeada, em comissão de serviço
extraordinária, técnica superior de 2.a classe, precedendo concurso,
com efeitos a partir de 5 de Outubro de 2005.

Raul Alberto Carrilho Cordeiro — nomeado provisoriamente na categoria de professor-adjunto para o exercício de funções docentes
na Escola Superior de Saúde de Portalegre, integrada no Instituto
Politécnico de Portalegre, com efeitos a partir da data de publicação
no Diário da República, na sequência de concurso documental aberto
pelo edital n.o 773/2005, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 168, de 1 de Setembro de 2005, para a área de Ciências de
Enfermagem, vertente de Saúde Mental e Psiquiatria. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Dezembro de 2005. — Pelo Administrador, o Técnico Superior, Luís Carlos S. Fernandes.

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 1201/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
do Porto:
Patrícia Carla Rodrigues Mota da Costa, técnica superior de 2.a classe
do Instituto Superior de Engenharia — concedida a equiparação
a bolseiro no País, a tempo parcial, no período compreendido entre
19 de Dezembro de 2005 e 31 de Outubro de 2006.
28 de Dezembro de 2005. — O Chefe da Divisão de Administração
de Pessoal, Luís Carlos S. Fernandes.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Aviso n.o 500/2006 (2.a série). — Por despacho de 6 de Dezembro
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, proferido
no uso de competências delegadas, e nos termos do n.o 9 da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, conjugado com a alínea h) do artigo 17.o
do Despacho Normativo n.o 35/95, de 20 de Julho, publicado no Diário
da República, 1.a série-B, n.o 166, e ao abrigo da alínea c) do artigo 14.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho:
Luís Miguel Leitão da Silva — autorizada a rescisão do contrato administrativo de provimento, pessoal especialmente contratado como
encarregado de trabalhos, em regime de tempo completo e exclu-

Instituto Superior de Engenharia
Despacho (extracto) n.o 1202/2006 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico:
Maria da Conceição de Almeida Leite — rescindido, por mútuo
acordo, o contrato administrativo de provimento na categoria de
equiparada a assistente, com efeitos a partir de 15 de Fevereiro
de 2005.
29 de Dezembro de 2005. — O Chefe da Divisão de Administração
de Pessoal, Luís Carlos S. Fernandes.

