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Despacho n.o 22 929/2006
Por despacho de 26 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado contrato administrativo de provimento
com a licenciada Márcia Cristina Rêgo Rogão para o exercício das
funções de equiparado a assistente do 1.o triénio da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Bragança, em regime de exclusividade,
com efeitos a partir do dia 1 de Outubro de 2006, por ter iniciado
funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, até 14 de
Março de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida
de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida
dos subsídios de refeição, de Natal e de férias.
17 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 930/2006
Por despacho de 4 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi com o licenciado Manuel José Serra
de Sousa Cardoso celebrado contrato administrativo de provimento
para o exercício de funções de equiparado a assistente do 2.o triénio
da Escola Superior Agrária de Bragança, em regime de tempo parcial,
com uma carga horária não superior a seis horas semanais, a que
corresponde a remuneração mensal ilíquida de 50 % do vencimento
de tempo integral, E 690,73, com efeitos a partir de 4 de Outubro
de 2006 e até 31 de Julho de 2007.
18 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
o

Despacho n. 22 931/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento do Doutor Fernando Augusto Pereira para o exercício
das funções de equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, da Escola Superior Agrária deste Instituto, com efeitos a
partir de 1 de Outubro de 2006 e com término em 30 de Setembro
de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, de Natal e de férias.
19 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 932/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento do Doutor Vasco Augusto Pilão Cadavez para o exercício das funções de equiparado a professor-adjunto, em regime de
exclusividade, da Escola Superior Agrária deste Instituto, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2006 e com término em 30 de Setembro
de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, de Natal e de férias.
19 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 22 933/2006

para o exercício das funções de equiparado a professor-adjunto, em
regime de exclusividade, da Escola Superior Agrária deste Instituto,
com efeitos a partir de 20 de Setembro de 2006 e com término a
30 de Setembro de 2007, a que corresponde a remuneração mensal
ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro,
acrescida dos subsídios de refeição, de Natal e de férias.
19 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 22 935/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi ao Doutor José Alberto Cardoso
Pereira autorizado o contrato administrativo de provimento para o
exercício das funções de equiparado a professor-adjunto, em regime
de exclusividade, da Escola Superior Agrária deste Instituto, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006 e com término a 30 de Setembro
de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, de Natal e de férias.
23 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extracto) n.o 22 936/2006
Por despacho de 25 de Outubro de 2006 do vice-presidente do
Instituto Politécnico de Leiria, proferido por delegação, foi a Ana
Raquel Silva Martins, técnica superior de 2.a classe, autorizado, por
urgente conveniência de serviço, após concurso interno, o provimento
na categoria de técnica superior de 1.a classe da área de relações
públicas da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do grupo de
pessoal não docente do Instituto Politécnico de Leiria, com efeitos
a partir do despacho autorizador.
25 de Outubro de 2006. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.
Despacho (extracto) n.o 22 937/2006
Por despacho de 23 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, proferido por delegação, foi autorizada a equiparação a bolseiro fora do País, no período de 21 a 25 de Outubro
de 2006, aos seguintes docentes da Escola Superior de Tecnologia
do Mar deste Instituto:
Ana Sofia da Costa Viana, professora-adjunta.
João Paulo da Conceição Silva Jorge, equiparado a professor-adjunto.
Júlio Alberto Silva Coelho, professor-adjunto.
Paulo Jorge Santos Almeida, professor-adjunto.
25 de Outubro de 2006. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Escola Superior de Música
Despacho n.o 22 938/2006

Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento do Doutor António Castro Ribeiro para o exercício
das funções de equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, da Escola Superior Agrária deste Instituto, com efeitos a
partir de 1 de Outubro de 2006 e com término em 30 de Setembro
de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, de Natal e de férias.

Por despacho do vice-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa
de 25 de Agosto de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de Alberto Rodrigues Roque como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo parcial (50 %), para a Escola
Superior de Música de Lisboa, com início em 1 de Setembro de 2006
e fim em 31 de Agosto de 2007, auferindo a remuneração mensal
ilíquida correspondente ao índice 100, escalão 1, da tabela remuneratória do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

20 de Outubro de 2006. — A Directora, Cremilde Rosado Fernandes.

Despacho n.o 22 934/2006

Despacho n.o 22 939/2006

Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi ao mestre José Paulo Mendes Guerra
Marques Cortez autorizado o contrato administrativo de provimento

Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizada a adenda ao contrato administrativo de provimento de João Lopes Madureira Silva Miguel como
equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo integral,

