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concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Doutor Anake Kijjoa,
professor catedrático, no período compreendido entre 20 e 25 de
Outubro de 2006.
4 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
António Manuel de Sousa Pereira.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria

Despacho n.o 26 191/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
3 de Novembro de 2006, foi autorizada, por urgente conveniência
de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento
do licenciado António Carlos Coentro da Silva para exercer funções
como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime de tempo
parcial (60 %), pelo período de dois anos, com início em 21 de Outubro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.
Despacho n.o 26 192/2006

Despacho (extracto) n.o 26 188/2006
Por despacho de 10 de Novembro de 2006 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram designados os seguintes professores para fazerem parte do júri do pedido de reconhecimento
de habilitações ao grau de mestre de António João Ferrer Meira
da Silva:
Presidente — Doutor José Pinto Lopes, professor associado da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Vogais:
Doutor Joaquim José Jacinto Escola, professor auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Doutor Emanuel Oliveira Medeiros, professor auxiliar da Universidade dos Açores.

Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
3 de Novembro de 2006, foi autorizada, por urgente conveniência
de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento
do mestre Pedro Miguel Rodrigues da Costa, para exercer funções
como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime de tempo
parcial (60 %), pelo período de dois anos, com início em 1 de Junho
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.
Despacho n.o 26 193/2006

3 de Dezembro de 2006. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.

Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
3 de Novembro de 2006, foi autorizada, por urgente conveniência
de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento
do licenciado António Carlos Oliveira Ferreira, para exercer funções
como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime de tempo
parcial (50 %), pelo período de dois anos, com início em 1 de Outubro
de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

28 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.

Aviso n.o 13 748/2006

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)

Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 69.o, conjugado com
o n.o 2 do artigo 59.o do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e
Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 24/84, de 16 de Janeiro, fica notificada Helena Maria
Madureira Castro Vasques de Carvalho, à data da prática dos factos
professora-adjunta de nomeação definitiva do quadro de pessoal
docente da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico da
Guarda, de que, por despacho de 18 de Outubro de 2006 do Ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no uso da competência
que lhe é conferida pelo n.o 4 do artigo 17.o do diploma supracitado,
lhe foi aplicada a pena de aposentação compulsiva, na sequência do
processo disciplinar n.o 1/P.IPG/06 que lhe fora instaurado.
5 de Dezembro de 2006. — O Presidente, Jorge Manuel Mendes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Instituto Superior de Engenharia
Despacho n.o 26 189/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Março de 2006, foi autorizada, por urgente conveniência de
serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento do
licenciado Luís Manuel Vieira Gomes, para exercer funções como
equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime de tempo parcial
(50 %), pelo período de dois anos, com início em 23 de Novembro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Aviso n.o 13 749/2006
Por despachos de 25 e 30 de Outubro de 2006 do presidente do
Instituto Politécnico de Portalegre, proferidos por delegação, e na
sequência de propostas aprovadas em conselho científico de 3 de
Outubro de 2006 da Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste
Instituto Politécnico, e ao abrigo dos artigos 8.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, foi autorizada a passagem a equiparado a assistente do 2.o triénio, como pessoal especialmente contratado, no biénio de 2006-2008, dos seguintes docentes:
Ana Ercília Reis José, equiparada a assistente do 2.o triénio, pessoal
especialmente contratado, tempo completo e exclusividade — com
efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006.
Hermelinda da Conceição Trindade Carlos, equiparada a assistente
do 2.o triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo e
exclusividade — com efeitos a partir de 9 de Novembro de 2006.
José Miguel Moreira Serafim, equiparado a assistente do 2.o triénio,
pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade —
com efeitos a partir de 16 de Outubro de 2006.
Maria Cristina Almeida Gama Guerra, equiparada a assistente do
2.o triénio, pessoal especialmente contratado, tempo completo e exclusividade — por dois anos, com efeitos a partir de 9 de Outubro de
2006.
30 de Outubro de 2006. — O Administrador, Joaquim António Belchior Mourato.

17 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Despacho n.o 26 190/2006

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
3 de Novembro de 2006, foi autorizada, por urgente conveniência
de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento
do mestre Vítor José Mendes Baptista, para exercer funções como
equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (50 %),
pelo período de dois anos, com início em 31 de Julho de 2006. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Rectificação n.o 1946/2006

28 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.

Por ter saído com inexactidão o despacho (extracto) n.o 1175/2006,
referente a João Francisco Soares da Conceição Tavares Barreto,
publicado a p. 24 292 do Diário da República, 2.a série, n.o 212, de
3 de Novembro de 2006, rectifica-se que onde se lê «com efeitos
a partir de 9 de Setembro de 2006» deve ler-se «com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2006».
7 de Novembro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia Santos.

