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UNIVERSIDADE DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Reitoria

Aviso n.o 26/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Novembro
de 2004 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:

Despacho (extracto) n.o 81/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 7 de Dezembro de 2004, proferido por delegação
do reitor:
Maria da Conceição Gomes Martins dos Santos, técnica profissional
de 1.a do Museu Nacional de História Natural, Departamento de
Zoologia e Antropologia (Museu Bocage), desta Universidade — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica
profissional principal do quadro do mesmo Museu, considerando-se
exonerada do lugar anterior com efeitos à data do termo de aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Maria Luísa
Machado Cerdeira.
Despacho (extracto) n.o 82/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 7 de Dezembro de 2004, proferido por delegação
do reitor:
Maria Isilda Pereira Marques, técnica profissional de 1.a, do Museu
Nacional de História Natural, Departamento de Zoologia e Antropologia (Museu Bocage), desta Universidade — nomeada definitivamente, precedendo de concurso técnica profissional principal
do quadro do mesmo Museu, considerando-se exonerada do lugar
anterior com efeitos à data do termo de aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Maria Luísa
Machado Cerdeira.

Mestre Isabel Maria Morais de Sousa Portugal Vieira — autorizado
o contrato administrativo de provimento para exercer funções
docentes na Escola Superior da Educação, como equiparada a professora-adjunta, a partir de 16 de Dezembro de 2004, pelo período
de um ano, com o vencimento correspondente ao índice 185 da
tabela salarial para o pessoal docente do ensino superior politécnico,
actualizável nos termos legais.
Mestre José Carlos de Almeida Alexandre — autorizada a prorrogação do contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, para exercer funções docentes na Escola Superior de Educação, como assistente do 2.o triénio, a partir de 5
de Novembro de 2004, pelo período de um ano, com o vencimento
correspondente ao índice 145 da tabela salarial para o pessoal
docente do ensino superior politécnico, actualizável nos termos
legais.
Mestre Teresa de Jesus Trindade Moreira da Costa e Fonseca — autorizada a renovação do contrato administrativo, por urgente conveniência de serviço, para exercer funções docentes na Escola Superior de Educação, como equiparada a professora-adjunta, a partir
de 12 de Novembro de 2004, pelo período de dois anos, com o
vencimento correspondente ao índice 185 da tabela salarial para
o pessoal docente do ensino superior politécnico, actualizável nos
termos legais.
Licenciada Catarina Isabel Dourado Ferreira Grilo — autorizada a
renovação do contrato administrativo de provimento, para exercer
funções na Escola Superior de Educação, como encarregada de
trabalhos, a partir de 10 de Novembro de 2004, pelo período de
dois anos, com o vencimento correspondente ao índice 295 do estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Administração
Pública.
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17 de Novembro de 2004. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.

Faculdade de Ciências Médicas

Aviso n.o 27/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Outubro
de 2004 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:

Despacho (extracto) n.o 83/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 8 de Novembro de 2004, no uso de delegação de competências:
Dr. Jorge Manuel de Sousa Pinto, professor associado desta Faculdade — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País no período
de 17 a 21 de Novembro de 2004.
30 de Novembro de 2004. — O Director, António Manuel B. Rendas.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Engenharia
Despacho (extracto) n.o 84/2005 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Dezembro de 2004 do director da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:
Doutor Pedro Manuel Leal Ribeiro — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro de 18 a 23 de Dezembro de 2004.
17 de Dezembro de 2004. — O Responsável pela Divisão de Recursos Humanos, José Fernando Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 85/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Dezembro de 2004 do director da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto, foi concedida a equiparação a bolseiro
no estrangeiro aos docentes:
Doutor Mário Adolfo Monteiro da Rocha Barbosa — de 7 a 13 de
Dezembro de 2004.
Doutor Paulo Jorge Valente Garcia — de 15 a 17 de Dezembro de
2004.
17 de Dezembro de 2004. — O Responsável pela Divisão de Recursos Humanos, José Fernando Oliveira.

Mestre Florbela Lages Antunes Rodrigues — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento para exercer funções
docentes na Escola Superior de Educação como equiparada a professora-adjunta, a partir de 10 de Dezembro de 2004, pelo período
de dois anos, com o vencimento correspondente ao índice 185 da
tabela salarial para o pessoal docente do ensino superior politécnico,
actualizável nos termos legais.
Mestre Margarida Maria Alves Nabais Mateus — autorizada a comissão de serviço extraordinária para exercer funções docentes na
Escola Superior de Educação como equiparada a professora-adjunta, a partir de 1 de Dezembro de 2004, pelo período de um
ano, com o vencimento correspondente ao índice 185 da tabela
salarial para o pessoal docente do ensino superior politécnico, actualizável nos termos legais.
Mestre Maria Manuela da Silva Duarte Chagas — autorizada a prorrogação do contrato administrativo de provimento para exercer funções docentes na Escola Superior de Educação como assistente
do 2.o triénio, a partir de 24 de Novembro de 2004, pelo período
de um ano, com o vencimento correspondente ao índice 145 da
tabela salarial para o pessoal docente do ensino superior politécnico,
actualizável nos termos legais.
17 de Dezembro de 2004. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.
Aviso n.o 28/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Novembro
de 2004 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Licenciada Marlene Alexandra Ferreira Mendes — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções docentes
na Escola Superior de Educação como equiparada a assistente do
1.o triénio, a partir de 2 de Novembro de 2004, pelo período de
um ano, com o vencimento correspondente ao índice 100 da tabela
salarial para o pessoal docente do ensino superior politécnico, actualizável nos termos legais.
Licenciada Mónica Sofia Marques Lourenço — autorizado o contrato
administrativo de provimento para exercer funções docentes na
Escola Superior de Educação como equiparada a assistente do
1.o triénio, a partir de 2 de Novembro de 2004, pelo período de
um ano, com o vencimento correspondente ao índice 100 da tabela
salarial para o pessoal docente do ensino superior politécnico, actualizável nos termos legais.

