24 952

Diário da República, 2.a série — N.o 216 — 9 de Novembro de 2006

para a Escola Superior de Música de Lisboa, com efeitos a partir
de 12 de Setembro de 2006, 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.)

Instituto Politécnico de Lisboa, por um período de seis meses, com
início em 1 de Outubro de 2006 e termo em 31 de Março de 2007,
auferindo a remuneração mensal correspondente à tabela fixada para
os docentes do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

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

25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Paulo Jorge Morais Alexandre.

Despacho n.o 22 940/2006

Despacho (extracto) n.o 22 945/2006

o

o

o

Nos termos do n. 3 do artigo 24. da Portaria n. 413-A/98, de
17 de Julho, alterada pela Portaria n.o 533-A/99, de 22 de Julho,
determino que os prazos para o concurso de acesso ao 1.o ciclo do
curso bietápico em Música para as vagas sobrantes são os seguintes:
1) Apresentação de candidaturas — de 30 de Outubro a 3 de
Novembro de 2006.
2) Afixação do resultado das provas — 22 de Novembro de 2006.
3) Prazo de reclamações — 28 de Novembro de 2006.
4) Prazo de notificação das decisões — até 4 de Dezembro de 2006.
5) Lista seriada dos candidatos admitidos — 6 e 7 de Dezembro
de 2006.
6) Reclamação das listas seriadas — 11 de Dezembro de 2006.
7) Prazo de notificação das decisões — até 12 de Dezembro de 2006.
8) Matrículas — de 11 a 13 de Dezembro de 2006.
25 de Outubro de 2006. — A Directora, Cremilde Rosado Fernandes.

Escola Superior de Teatro e Cinema
Despacho (extracto) n.o 22 941/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de João Gaio Calixto da Silva, por urgente conveniência
de serviço, como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime
de tempo parcial (50 %), para a Escola Superior de Teatro e Cinema
do Instituto Politécnico de Lisboa, por um período de seis meses,
com início em 1 de Outubro de 2006 e termo em 31 de Março de
2007, auferindo a remuneração mensal correspondente à tabela fixada
para os docentes do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Paulo Jorge Morais Alexandre.
Despacho (extracto) n.o 22 942/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de Rui Manuel Pina Coelho, por urgente conveniência
de serviço, como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime
de tempo integral, para a Escola Superior de Teatro e Cinema do
Instituto Politécnico de Lisboa, por um período de um ano, com
início em 1 de Outubro de 2006 e termo em 30 de Setembro de
2007, auferindo a remuneração mensal correspondente à tabela fixada
para os docentes do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Paulo Jorge Morais Alexandre.
Despacho (extracto) n.o 22 943/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de Bruno Manuel Henriques Bravo, por urgente conveniência de serviço, como equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de tempo integral, para a Escola Superior de Teatro e
Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, por um período de um
ano, com início em 1 de Outubro de 2006 e termo em 30 de Setembro
de 2007, auferindo a remuneração mensal correspondente à tabela
fixada para os docentes do ensino superior politécnico. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Paulo Jorge Morais Alexandre.
Despacho (extracto) n.o 22 944/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de Jorge Freitas de Andrade, por urgente conveniência
de serviço, como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime
de tempo integral, para a Escola Superior de Teatro e Cinema do

Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de Miguel Alcobia de Moraes Sarmento Honrado,
por urgente conveniência de serviço, como equiparado a assistente
do 2.o triénio, em regime de tempo integral, com dedicação exclusiva,
para a Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico
de Lisboa, por um período de um ano, com início em 1 de Outubro
de 2006 e termo em 30 de Setembro de 2007, auferindo a remuneração
mensal correspondente à tabela fixada para os docentes do ensino
superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Paulo Jorge Morais Alexandre.

Instituto Superior de Engenharia
Despacho n.o 22 946/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizada ao licenciado Albino José
Franco Fiúza, por urgente conveniência de serviço, a renovação do
contrato administrativo de provimento, para exercer as funções de
equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo integral, pelo
período de dois anos, com início em 17 de Abril de 2006. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.
Despacho n.o 22 947/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
11 de Setembro de 2006, foi autorizada à licenciada Maria Alexandra
Cardoso Costa, por urgente conveniência de serviço, a renovação de
contrato administrativo de provimento, para exercer as funções de
equiparada a professora-adjunta, a tempo integral, pelo período de
dois anos, com início em 17 de Julho de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.
Despacho n.o 22 948/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
11 de Setembro de 2006, foi autorizada ao mestre João Paulo Rosas
da Silva Líbano Monteiro, por urgente conveniência de serviço, a
renovação do contrato administrativo de provimento, para exercer
as funções de equiparado a professor-adjunto, a tempo parcial, 50 %,
pelo período de dois anos, com início em 17 de Julho de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.
Despacho n.o 22 949/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizada ao licenciado Carlos Armando
Borrego Duarte, por urgente conveniência de serviço, a renovação
do contrato administrativo de provimento, para exercer as funções
de equiparado a professor-adjunto, pelo período de dois anos, com
início em 1 de Outubro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
23 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.
Despacho n.o 22 950/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizada ao licenciado Justino Apeles
Filomeno Soares, por urgente conveniência de serviço, a renovação
do contrato administrativo de provimento, para exercer as funções
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de equiparado a assistente do 2.o triénio, pelo período de dois anos,
com início em 1 de Setembro de 2006. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.
Despacho n.o 22 951/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi ao mestre Paulo Manuel Trigo Cândido
da Silva autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação
do contrato administrativo de provimento, para exercer as funções
de equiparado a professor-adjunto, pelo período de dois anos, com
início em 28 de Novembro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
23 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.

desta Escola, com efeitos a 31 de Julho de 2006, nos termos do n.o 9
do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 185/91, de 1 de Julho.
11 de Agosto de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Elisa
Maria Bernardo Garcia.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Instituto Superior de Engenharia
Contrato (extracto) n.o 1248/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparada a professora-adjunta a Paula Maria
de Sá Oliveira Escudeiro, com efeitos a partir de 1 de Março de
2006 e validade até 29 de Fevereiro de 2008.
17 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.

Despacho n.o 22 952/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi ao licenciado Carlos Alberto Barreiro
Mendes autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação
de contrato administrativo de provimento, para exercer as funções
de assistente do 1.o triénio, pelo período de dois anos, com início
em 15 de Setembro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
23 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.
o

Despacho n. 22 953/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi ao licenciado Rui Filipe Lopes Joaquim
autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação de contrato administrativo de provimento, para exercer as funções de assistente do 1.o triénio, pelo período de dois anos, com início em 15
de Setembro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
23 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.
Despacho n.o 22 954/2006
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi ao mestre André Ribeiro Lourenço autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação de contrato
administrativo de provimento, para exercer as funções de assistente
do 1.o triénio, pelo período de dois anos, com início em 15 de Setembro
de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Carlos Lourenço Quadrado.

Contrato (extracto) n.o 1249/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a assistente a Orlando Jorge Coelho
de Moura Sousa, com efeitos a partir de 1 de Março de 2006 e validade
até 29 de Fevereiro de 2008.
17 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1250/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a professor-adjunto a Vítor Fernando
Costa Martins de Freitas, em regime de tempo parcial, 20 %, com
efeitos a partir de 3 de Março de 2006 e validade até 2 de Março
de 2008.
17 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1251/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a professor-adjunto de António
Lereno de Sousa Machado, em regime de tempo parcial, 20 %, com
efeitos a partir de 7 de Março de 2006 e validade até 6 de Março
de 2008.
17 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1252/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a assistente a Ramiro de Sousa Barbosa, com efeitos a partir de 8 de Fevereiro de 2006 e validade até
7 de Fevereiro de 2008.
18 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1253/2006

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA
Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara
Despacho (extracto) n.o 22 955/2006
Por despacho da presidente do conselho directivo de 11 de Agosto
de 2006, foi Maria de Fátima Mendes Marques, professora-adjunta
de nomeação provisória do quadro desta Escola, nomeada definitivamente na mesma categoria, com efeitos a 1 de Setembro de 2006,
nos termos do n.o 9 do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 185/91, de
1 de Julho.
11 de Agosto de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Elisa
Maria Bernardo Garcia.
Despacho (extracto) n.o 22 956/2006
Por despacho da presidente do conselho directivo de 11 de Agosto
de 2006, foram nomeados definitivamente na mesma categoria Maria
Filomena Abreu de Sousa, Eunice Maria Casimiro Santos Sá, Maria
de Fátima Mendes Marques e Maria de Lourdes Gil Patrício Varandas
da Costa, professores-adjuntos de nomeação provisória do quadro

Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente a Marisa João Guerra
Pereira de Oliveira, com efeitos a partir de 8 de Março de 2006
e validade até 7 de Março de 2008.
18 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1254/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a assistente a Vítor César Magalhães
Cardoso, com efeitos a partir de 14 de Fevereiro de 2006 e validade
até 13 de Fevreiro de 2008.
18 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1255/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como encarregado de trabalhos a Vasco Fernando
Lemos Graça, com efeitos a partir de 22 de Março de 2006 e validade
até 21 de Março de 2008.
18 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.

