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Contrato (extracto) n.o 1256/2006

Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparada a professora-adjunta a Maria Paula
Moreira de Carvalho Amorim Neto Pimenta, com efeitos a partir
de 1 de Março de 2006 e validade até 29 de Fevereiro de 2008.
18 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1257/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente a Maria Judite Madureira
da Silva Ferreira, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2006
e validade até 31 de Janeiro de 2008.
18 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1258/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como encarregado de trabalhos a Vítor Manuel da
Costa Cerqueira, com efeitos a partir de 13 de Fevereiro de 2006
e validade até 12 de Fevereiro de 2008.
18 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.
Contrato (extracto) n.o 1259/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente a Valentina Maria Fernandes Domingues, com efeitos a partir de 11 de Março de 2006
e validade até 10 de Março de 2008.
18 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho n.o 22 957/2006
Nos termos da proposta apresentada pela Escola Superior de Enfermagem de Santarém, deste Instituto, e no uso da competência própria,
n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 129/97, de 24 de Maio, e alíneas j)
e n) do n.o 1 do artigo 17.o dos Estatutos do Instituto Politécnico
de Santarém, aprovados pelo Despacho Normativo n.o 77/95, de 11 de
Outubro, publicado em 5 de Dezembro, e ao abrigo das disposições
aplicáveis, n.o 1 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 129/97, de 24 de
Maio, conjugado com o artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
com a nova redacção dada na Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
autorizo a nomeação, em regime de substituição, do licenciado Nuno
Pedro Mendes Martins, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Santarém, para o exercício das
funções de secretário da Escola Superior de Enfermagem de Santarém,
deste Instituto, cargo equiparado a director de serviços, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos reportados a 16 de Outubro
de 2006, atento ao disposto nos artigos 127.o e 128.o do Código do
Procedimento Administrativo — Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de
Novembro.
Delego ainda a assinatura do termo de aceitação no professor-coordenador José Joaquim Penedos Amendoeira Martins, presidente
do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem de Santarém,
em representação do Instituto Politécnico de Santarém.
Anexa-se síntese curricular académica e profissional do nomeado.
23 de Outubro de 2006. — A Presidente, Maria de Lurdes Esteves
Asseiro da Luz.
Síntese curricular
Nome — Nuno Pedro Mendes Martins.
Habilitações literárias:
Ensino secundário, na Escola Secundária Ginestal Machado, em
Santarém, no 2.o curso, no ano lectivo de 1987-1998, com nota final
de 17 valores;
Acesso ao ensino superior, no ano de 1988, com nota de ingresso
de 17,6 valores;
Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, no ano lectivo de 1992-1993, com informação final de 13 valores;
Mestrando em Economia e Política Social, no Instituto Superior
de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, fase escolar
concluída em Setembro de 2006, com média final de 16 valores.
Percurso profissional:
Desde 1 de Setembro de 1997 exerce funções de técnico superior
na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-

-Região de Santarém, primeiro na área de gestão financeira e desde
Março de 2000 na área de programação e instalação de serviços de
saúde;
Desde Abril de 2005 dá apoio técnico, como economista, à Escola
Superior de Enfermagem de Santarém;
De 1 de Outubro de 2004 a 13 Março de 2005 foi, em regime
de substituição, secretário da Escola Superior de Enfermagem de
Santarém;
Entre Outubro de 1993 e Março de 1997 foi assistente na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, no Departamento
de Matemática e Estatística.
Outras actividades:
Foi secretário da direcção da casa do pessoal da Sub-Região de
Saúde de Santarém no biénio 1998-1999;
Colabora com a Liga dos Amigos do Hospital de Santarém, dando
apoio eventual à gestão do seu projecto de construção da residência
temporária para doentes do foro oncológico e neurológico.
Despacho (extracto) n.o 22 958/2006
Por despacho de 8 de Agosto de 2006 da presidente deste Instituto,
foi autorizado o contrato administrativo de provimento de João Paulo
Marques Franco Chú, por urgente conveniência de serviço, como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo parcial, 60 %,
para exercer funções na Escola Superior de Desporto de Rio Maior,
deste Instituto, com efeitos reportados a 1 de Julho de 2006 e até
31 de Agosto de 2007, com a remuneração correspondente a 60 %
do escalão 1, índice 100 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Não carece de
visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
27 de Outubro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extracto) n.o 22 959/2006
Por despacho de 19 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal, foi a Ana Paula Russo Miranda, assistente
administrativa de nomeação definitiva do quadro provisório de pessoal
não docente da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, do Instituto
Politécnico de Setúbal, autorizada a nomeação definitiva como assistente administrativa principal, com efeitos a partir da data da aceitação
do lugar, considerando-se exonerada do cargo anterior a partir da
mesma data.
25 de Outubro de 2006. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extracto) n.o 22 960/2006
Por despacho de 23 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Viseu, foi a mestre Maria do Céu Costa Godinho,
professora-adjunta de nomeação provisória do Instituto Politécnico
de Viseu, Escola Superior Agrária, nomeada definitivamente professora-adjunta da mesma Escola, com efeitos à data do término da
nomeação provisória (15 de Março de 2005).
24 de Outubro de 2006. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 22 961/2006
Por despacho de 23 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Viseu, o mestre António Manuel Cardoso Monteiro,
professor-adjunto de nomeação provisória do Instituto Politécnico de
Viseu, Escola Superior Agrária, foi nomeado definitivamente professor-adjunto da mesma Escola, com efeitos à data do término da
nomeação provisória (21 de Maio de 2006).
24 de Outubro de 2006. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

