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Faculdade de Letras
Despacho n.o 21 998/2007
Por despacho de 6 de Setembro de 2007 do director da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto foi concedida a equiparação a bolseiro fora do
País à Doutora Maria Teresa Vilela Martins de Oliveira, professora
associada desta Faculdade, no período de 27 a 29 de Setembro de
2007.
6 de Setembro de 2007. — O Director, Jorge Fernandes Alves.

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
Despacho n.o 21 999/2007
Por despacho de 6 de Setembro de 2007 presidente do conselho
directivo do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, por
delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi
concedida a equiparação a bolseiro fora do País aos docentes abaixo
discriminados:
Doutor Pedro Gaspar Moradas Ferreira, professor catedrático —
no período compreendido entre 6 e 12 de Setembro de 2007.
Doutor Carlos Alberto da Silva Lopes, professor catedrático — no
período compreendido entre 7 e 15 de Setembro de 2007.
Doutora Lúcia Maria das Candeias Guilhermino, professora catedrática — nos períodos compreendido entre 2 e 7, entre 9 e 14 e
entre 17 e 21 de Setembro de 2007.
Doutor Anake Kijjoa, professor catedrático — no período compreendido entre 2 e 7 de Setembro de 2007.
Doutor Adriano Agostinho Donas-Bôto Bordalo e Sá, professor
associado com agregação — no período compreendido entre 2 e 6
de Setembro de 2007.
10 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
António Manuel de Sousa Pereira.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria

de 2009, ficando, mensalmente, a ser remunerada pelo valor do escalão 2, índice 140.
6 de Agosto de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Despacho (extracto) n.o 22 003/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por meu despacho de 2 de Agosto de 2007, condicionado por bom cabimento de 27 de Agosto de 2007, foi autorizada
a renovação do contrato, nos termos do artigo 8.o e do artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de contrato
administrativo de provimento, na categoria de equiparada a assistente
no Departamento de Ciências e Tecnologia Alimentares, a tempo
integral da carreira docente do ensino superior politécnico, na Escola
Superior Agrária de Coimbra, deste Instituto, da licenciada Goreti
Maria dos Anjos Botelho, pelo período com início a 19 de Setembro
de 2007 e até 18 de Setembro de 2009, ficando, mensalmente, a ser
remunerada pelo valor do escalão 1, índice 100.
6 de Agosto de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Despacho (extracto) n.o 22 004/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por meu despacho de 2 de Agosto de 2007, condicionado por bom cabimento de 27 de Agosto de 2007, foi autorizada
a renovação do contrato, nos termos dos artigos 8.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de contrato administrativo
de provimento, na categoria de equiparado a assistente no Departamento de Ciências Zootécnicas a tempo integral da carreira docente
do ensino superior politécnico, na Escola Superior Agrária de Coimbra, deste Instituto, do mestre Pedro Nuno d’Almeida Monteirinho
Pinto Bravo, com início em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30
de Setembro de 2009, ficando, mensalmente, a ser remunerado pelo
valor do escalão 1, índice 136.
6 de Agosto de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

Despacho (extracto) n.o 22 000/2007
Por despacho de 13 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi autorizado o contrato administrativo de provimento como assistente da Dr.a Ana Maria de Matos
Ferreira Bastos, com efeitos a partir de 18 de Julho de 2007. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Setembro de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 22 001/2007
Por despacho de 6 de Setembro de 2007 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi autorizada a nomeação definitiva
da Dr.a Cristina Maria Lacerda Baptista como técnica superior principal do quadro da mesma Universidade, de acordo com o disposto
nas alíneas a) e b) do n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004, de
22 de Março. A presente nomeação tem efeitos a partir do despacho
autorizador (6 de Setembro de 2007). (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
7 de Setembro de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Despacho (extracto) n.o 22 002/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por meu despacho de 2 de Agosto de 2007, condicionado por bom cabimento de 27 de Agosto de 2007, foi autorizada
a renovação do contrato, nos termos dos artigos 8.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de contrato administrativo
de provimento, na categoria de equiparada a assistente no Departamento de Ciências Exactas e do Ambiente, a tempo integral da
carreira docente do ensino superior politécnico, na Escola Superior
Agrária de Coimbra, deste Instituto, da mestre Olga Manuela Simão
Filipe, com início a 1 de Outubro de 2007 e até 30 de Setembro

Despacho (extracto) n.o 22 005/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por meu despacho de 2 de Agosto de 2007, condicionado por bom cabimento de 27 de Agosto de 2007, foi autorizada
a renovação do contrato, nos termos do artigo 8.o e do artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de contrato
administrativo de provimento, na categoria de equiparada a assistente
no Departamento de Ciências Exactas e do Ambiente, a tempo integral, da carreira docente do ensino superior politécnico, na Escola
Superior Agrária de Coimbra, deste Instituto, da mestre Marta Alexandra dos Reis Lopes, pelo período com início a 1 de Outubro de
2007 e até 30 de Setembro de 2009, ficando, mensalmente, a ser
remunerada pelo valor do escalão 1, índice 135.
6 de Agosto de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Despacho (extracto) n.o 22 006/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por despacho do presidente do Instituto Politécnico
de Coimbra, Prof. Doutor José Manuel Torres Farinha, de 22 de
Março de 2007, foi autorizada, após bom cabimento de 13 de Março
de 2007, a contratação, nos termos dos artigos 8.o, 12.o e 13.o do
Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de contrato administrativo de provimento, na equiparação à categoria de assistente,
na área de Língua Portuguesa, em regime de tempo parcial, 30 %,
da carreira docente do ensino superior politécnico, na Escola Superior
de Educação deste Instituto, da mestre Isabel Maria Cabral Teles
dos Santos Lopes Delgado, pelo período com início a 14 de Março
e término a 30 de Setembro de 2007, ficando a docente com a remuneração mensal proporcional ao número total de horas de serviço
contratualmente fixado nos termos do n.o 5 do artigo 34.o do Decreto-
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-Lei n.o 69/88, de 3 de Março, na directa correspondência com o
escalão 1, índice 135.

compreendido entre 7 de Dezembro de 2007 e 6 de Dezembro de
2009.

5 de Setembro de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

6 de Setembro de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

Despacho (extracto) n.o 22 007/2007

Despacho (extracto) n.o 22 011/2007

No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por despacho do presidente do Instituto Politécnico
de Coimbra, Prof. Doutor José Manuel Torres Farinha, de 20 de
Março de 2007, foi autorizada, após bom cabimento de 6 de Março
de 2007, a contratação, nos termos dos artigos 8.o, 12.o e 13.o do
Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de contrato administrativo de provimento, na equiparação à categoria de professora-adjunta, na área de psicologia e ciências da educação, em regime
de tempo parcial, 50%, em acumulação, da carreira docente do ensino
superior politécnico, na Escola Superior de Educação deste Instituto,
da mestre Maria Isabel São Miguel Alves Fidalgo, com início em
6 de Março e término em 29 de Junho de 2007, ficando a docente
com a remuneração mensal proporcional ao número total de horas
de serviço contratualmente fixado nos termos do n.o 5 do artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 69/88, de 3 de Março, na directa correspondência
com o escalão 1, índice 185.

Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada, por urgente conveniência de
serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento de
Paula Marisa Nunes Simões, com a categoria de equiparada a assistente (2.o triénio), em tempo integral, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, no período compreendido entre 15 de Setembro de 2007 e 14 de Setembro de 2009.

6 de Setembro de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Despacho (extracto) n.o 22 008/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por despacho do presidente do Instituto Politécnico
de Coimbra, Prof. Doutor José Manuel Torres Farinha, de 22 de
Março de 2007, foi autorizada, após bom cabimento de 13 de Março
de 2007, a contratação, nos termos do artigo 8.o, do artigo 12.o e
do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime
de contrato administrativo de provimento, na equiparação à categoria
de assistente, na área de língua portuguesa, em regime de tempo
integral, em exclusividade, da carreira docente do ensino superior
Politécnico, na Escola Superior de Educação deste Instituto, da mestre
Fátima Susana Mota Reboredo Amante para o período com início
em 14 de Março e término em 30 de Setembro de 2007, ficando
a docente com a remuneração mensal correspondente com o escalão 1,
índice 100.
6 de Setembro de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Despacho (extracto) n.o 22 009/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por despacho do presidente do Instituto Politécnico
de Coimbra, Prof. Doutor José Manuel Torres Farinha, de 22 de
Março de 2007, foi autorizada, após bom cabimento de 12 de Março
de 2007, a contratação, nos termos do artigo 8.o, do artigo 12.o e
do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime
de contrato administrativo de provimento, na equiparação à categoria
de assistente, na área de psicologia e ciências da educação, em regime
de tempo parcial (40 %), em acumulação, da carreira docente do
ensino superior politécnico, na Escola Superior de Educação deste
Instituto, da licenciada Carmina Maria Dias Ribeiro Pereira Elias
para o período com início em 12 de Março e término em 31 de
Julho de 2007, ficando a docente com a remuneração mensal proporcional ao número total de horas de serviço contratualmente fixado
nos termos do n.o 5 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 69/88, de 3
de Março, na directa correspondência com o escalão 1, índice 100.
6 de Setembro de 2007. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

6 de Setembro de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.
Despacho (extracto) n.o 22 012/2007
Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada, por urgente conveniência de
serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento de
Nuno Manuel Mendes Claro, com a categoria de equiparado a assistente (2.o triénio), em tempo integral, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, no período compreendido entre 15 de Setembro de 2007 e 14 de Setembro de 2009.
6 de Setembro de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.
Despacho (extracto) n.o 22 013/2007
Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada, por urgente conveniência de
serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento de
Joana Madeira Martins Costa, com a categoria de equiparada a assistente (2.o triénio), em tempo integral, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, no período compreendido entre 18 de Setembro de 2007 e 17 de Setembro de 2009.
6 de Setembro de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.
Despacho (extracto) n.o 22 014/2007
Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada, por urgente conveniência de
serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento de
Joana Madeira Martins Costa, com a categoria de equiparada a assistente (1.o triénio), em tempo integral, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, no período compreendido entre 18 de Setembro de 2007 e 17 de Setembro de 2009.
6 de Setembro de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.
Despacho (extracto) n.o 22 015/2007
Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada, por urgente conveniência de
serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento de
Helena Cristina Santiago Oliveira da Silva, com a categoria de equiparado a assistente (2.o triénio), em tempo integral, para a Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria,
no período compreendido entre 16 de Novembro de 2007 e 15 de
Novembro de 2009.
6 de Setembro de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.
Despacho (extracto) n.o 22 016/2007

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extracto) n.o 22 010/2007
Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada, por urgente conveniência de
serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento de
Ricardo Bruno Antunes Marques, com a categoria de equiparado
a assistente (2.o triénio), em tempo integral, para a Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, no período

Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, autorizada, por urgente conveniência de serviço
a renovação do contrato administrativo de provimento de Ana Catarina Cadima Lisboa, com a categoria de equiparado a assistente
(2.o triénio), em tempo integral para a Escola Superior de Tecnologia
e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, no período compreendido
entre 15 de Setembro de 2007 e 14 de Setembro de 2009.
6 de Setembro de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

