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Licenciada Vera Lisa Mateus de Sá — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções docentes na Escola
Superior de Educação como equiparada a assistente do 1.o triénio,
com início a 2 de Novembro e até 21 de Dezembro de 2004, com
o vencimento correspondente ao índice 100 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.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho n.o 86/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Lisboa de 9 de Dezembro de 2004:
Ana Salvador Blaize do Amaral Semblano — autorizada, a seu pedido,
a rescisão de contrato administrativo de provimento como técnica
profissional de biblioteca e documentação do Instituto Politécnico
de Lisboa, com efeitos a partir de 8 de Novembro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia.)
14 de Dezembro de 2004. — O Administrador, António José Carvalho Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior de Enfermagem de Portalegre
Aviso n.o 29/2005 (2.a série). — Nos termos do despacho
n.o 20 729/2004 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 237, de 8 de Outubro de 2004, conjugado com a Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, e da alínea h) do Despacho Normativo n.o 35/95,
de 17 de Julho, e ao abrigo dos artigos 8.o, n.o 3, 12.o e 13.o do
Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, após proposta aprovada em
conselho científico:
Miguel André Telo de Arriaga — autorizado o contrato administrativo
de provimento, em regime de tempo parcial (50 %), como pessoal
especialmente contratado, equiparado a assistente do 1.o triénio,
com início em 1 de Outubro de 2004, por urgente conveniência
de serviço, para o exercício de funções docentes na Escola Superior
de Enfermagem. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
23 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Escola Superior de Educação
Aviso n.o 30/2005 (2.a série). — Nos termos do despacho
n. 20 729/2004 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 237, de 8 de Outubro de 2004, conjugado com a Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, e da alínea h) do Despacho Normativo n.o 35/95,
de 17 de Julho, e ao abrigo dos artigos 8.o, n.o 3, 12.o e 13.o do
Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, após proposta aprovada em
conselho científico:
o

Rui Filipe Moniz Cambraia — autorizado o contrato administrativo
de provimento, em regime de tempo completo, como pessoal especialmente contratado, equiparado a professor-adjunto, com início
em 1 de Outubro de 2004, por urgente conveniência de serviço,
para o exercício de funções docentes na Escola Superior de Educação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 31/2005 (2.a série):
Isabel Lopes Vila Maior — nomeada professora-coordenadora, em
regime de nomeação definitiva, nos termos do n.o 4 do artigo 10.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, do quadro de pessoal
docente da Escola Superior de Educação, aprovado pela Portaria
n.o 375/96, de 20 de Agosto, na sequência de concurso de provas
públicas, aberto pelo edital n.o 840/2004, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 99, de 27 de Abril de 2004, com efeitos
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a partir da data da publicação no Diário da República. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Dezembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extracto) n.o 87/2005 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Outubro de 2004 do presidente deste Instituto:
José Carlos Costa Valente — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto,
em regime de tempo integral e exclusividade, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2004 e até 31 de Julho de 2005, por urgente
conveniência de serviço, para exercer funções na Escola Superior
de Educação de Santarém, deste Instituto, com a remuneração correspondente ao escalão 2, índice 195, do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Não carece
de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
8 de Outubro de 2004. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 88/2005 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Outubro de 2004 do presidente deste Instituto:
Cristina Maria Junceiro Novo Santos Canez — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 2.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade,
com efeitos reportados a partir de 1 de Setembro de 2004 e até
31 de Julho de 2005, por urgente conveniência de serviço, para
exercer funções na Escola Superior de Educação de Santarém, deste
Instituto, com a remuneração relativa ao escalão 1, índice 135,
da carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico. (Não
carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
12 de Outubro de 2004. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 89/2005 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Novembro de 2004 do presidente deste Instituto:
Albino Manuel Cristino Maria — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto
em regime de tempo parcial e acumulação, pelo período de um
ano, com efeitos reportados a 1 de Setembro de 2004, por urgente
conveniência de serviço, para exercer funções na Escola Superior
de Desporto de Rio Maior, deste Instituto com a remuneração
relativa a 30 % do escalão 1, índice 185 (sem exclusividade), da
carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico. (Sujeito
a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2004. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 90/2005 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Novembro de 2004 do presidente deste Instituto:
Helena Maria Ferreira Moreno Luís — nomeada definitivamente professora-adjunta, a partir de 20 de Novembro de 2004, para exercer
funções na Escola Superior de Educação de Santarém, deste Instituto, ocupando a 15.a vaga da respectiva categoria do quadro
de pessoal docente daquela Escola, criado pela Portaria n.o 27/97,
de 8 de Janeiro. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de
Contas.)
10 de Novembro de 2004. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 91/2005 (2.a série). — Por despacho
de 15 de Novembro de 2004 do presidente deste Instituto:
Susana Isabel Gueifão Colaço Caldas — nomeada definitivamente
professora-adjunta, a partir de 20 de Novembro de 2004, para exercer funções na Escola Superior de Educação de Santarém, deste
Instituto, ocupando a 17.a vaga da respectiva categoria do quadro
de pessoal docente daquela Escola, criado pela Portaria n.o 27/97,
de 8 de Janeiro. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de
Contas.)
15 de Novembro de 2004. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)

