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INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DO PORTO

Despacho (extracto) n.o 1208/2006 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Novembro de 2005 do presidente deste Instituto:

Escola Superior de Enfermagem de São João

Dina Maria Gomes Rocha Araújo — autorizada a acumulação, em
regime de tempo parcial, como equiparada a assistente do 1.o triénio, com efeitos reportados a 1 de Outubro de 2005 e até 28 de
Fevereiro de 2006, por urgente conveniência de serviço, para exercer
funções na Escola Superior de Educação de Santarém, deste Instituto, com a remuneração correspondente a 30 % 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.)

Despacho (extracto) n.o 1203/2006 (2.a série). — Por despacho
de 22 de Dezembro de 2005 do presidente do conselho directivo
da Escola Superior de Enfermagem de São João:
Maria Joana Alves Campos — celebrado contrato administrativo de
provimento como equiparada a assistente, em regime de exclusividade, por um período de um ano, com efeitos a partir de 22 de
Dezembro de 2005, para exercer funções na Escola Superior de
Enfermagem de São João.
22 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo José Parente Gonçalves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extracto) n.o 1204/2006 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Novembro de 2005 do presidente deste Instituto:
Mário João Ribeiro da Silva — autorizada a nomeação em regime
de comissão de serviço extraordinária como equiparado a assistente
do 1.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade, pelo
período de um ano, a partir de 1 de Dezembro de 2005, por urgente
conveniência de serviço, para exercer funções na Escola Superior
de Enfermagem de Santarém, deste Instituto, a que corresponde
a remuneração relativa ao escalão 1, índice 100, da carreira do
pessoal docente do Ensino Superior Politécnico. (Não carece de
visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 1205/2006 (2.a série). — Por despacho
de 10 de Novembro de 2005 do presidente deste Instituto:
Aurélio Fernando Rosa Lopes — autorizado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a assistente do 2.o triénio, em
regime de tempo parcial e acumulação, com efeitos reportados
a 1 de Outubro de 2005 e até 31 de Julho de 2006, por urgente
conveniência de serviço, para exercer funções na Escola Superior
de Educação de Santarém, deste Instituto, com a remuneração relativa a 30 % do escalão 1, índice 135 (sem exclusividade), da carreira
de pessoal docente do ensino superior politécnico. (Não carece
de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 1206/2006 (2.a série). — Por despacho
de 10 de Novembro de 2005 do presidente deste Instituto:
José Maurício Dias — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime
de tempo parcial e acumulação, com efeitos reportados a 1 de
Outubro de 2005 e até 31 de Julho de 2006, por urgente conveniência
de serviço, para exercer funções na Escola Superior de Educação
deste Instituto, com a remuneração relativa a 30 % do escalão 1,
índice 100 (sem exclusividade), da carreira de pessoal docente do
ensino superior politécnico. (Não carece de visto ou anotação do
Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 1207/2006 (2.a série). — Por despacho
de 31 de Outubro de 2005 do presidente deste Instituto:
Marta Maria Gonçalves Rosa — autorizada a nomeação em regime
de comissão de serviço extraordinária como equiparada a assistente
do 1.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade, pelo
período de um ano, a partir de 15 de Novembro de 2005, por
urgente conveniência de serviço, para exercer funções na Escola
Superior de Enfermagem de Santarém, deste Instituto, a que corresponde a remuneração relativa ao escalão 1, índice 100, da carreira
do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Não carece
de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
11 de Novembro de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)

18 de Novembro de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
Contrato n.o 28/2006. — Por despacho de 17 de Novembro
de 2005 do vice-presidente, em substituição do presidente, nos termos
da primeira parte do n.o 2 do artigo 14.o dos Estatutos do IPVC,
homologados pelo Despacho Normativo n.o 23/95, de 21 de Março:
Licenciada Maria Madalena Pereira Domingues — autorizada a contratação como equiparada a assistente do 2.o triénio para a Escola
Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, em
regime de tempo parcial, 20 %, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 14 de Outubro de 2005 e até 15 de Setembro
de 2006. Vencimento ilíquido de E 272,21. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2005. — O Vice-Presidente, Carlos Manuel da
Silva Rodrigues.
Contrato n.o 29/2006. — Por despachos de 3 de Novembro de
2005 do vice-presidente, em substituição do presidente nos termos
da primeira parte do n.o 2 do artigo 14.o dos Estatutos do IPVC,
homologados pelo Despacho Normativo n.o 23/95, de 21 de Março:
Autorizados os contratos para a Escola Superior de Educação
deste Instituto, em regime de substituição, com exclusividade,
como equiparados a assistentes do 2.o triénio dos seguintes
docentes:
Licenciada Carla Maria Gomes Marques de Faria — por um ano,
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005 a 31 de Agosto
de 2006. O vencimento é o correspondente ao escalão 1, índice 135,
da tabela do pessoal do ensino superior politécnico.
Licenciado António Jorge Simões Dantas — por um ano, com efeitos
a partir de 1 de Setembro de 2005 a 31 de Agosto de 2006. O
vencimento é o correspondente ao escalão 1, índice 140, da tabela
do pessoal do ensino superior politécnico.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2005. — O Vice-Presidente, Carlos Manuel da
Silva Rodrigues.
Contrato n.o 30/2006. — Por despacho de 18 de Outubro de 2005
do vice-presidente, em substituição do presidente, nos termos da primeira parte do n.o 2 do artigo 14.o dos Estatutos do IPVC, homologados pelo Despacho Normativo n.o 23/95, de 21 de Março:
Mestre Manuel Gomes Afonso — contratado, em regime de acumulação, 50 %, como equiparado a professor-adjunto para a Escola
Superior de Enfermagem de Viana do Castelo, deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2005 e até 28
de Julho de 2006. Vencimento ilíquido de E 932,57. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Dezembro de 2005. — O Vice-Presidente, Carlos Manuel da
Silva Rodrigues.
Contrato n.o 31/2006. — Por despacho de 17 de Novembro
de 2005 do vice-presidente, em substituição do presidente, nos termos
da primeira parte do n.o 2 do artigo 14.o dos Estatutos do IPVC,
homologados pelo Despacho Normativo n.o 23/95, de 21 de Março:
Licenciada Maria Madalena Pereira Domingues — contratada, em
regime de tempo parcial, 20 %, como equiparada a assistente do
2.o triénio para a Escola Superior de Ciências Empresariais deste
Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 14 de Outubro de 2005

