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pelo período de um ano, com início em 3 de Março de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

efeitos a partir de 1 de Abril e validade até 30 de Setembro de
2005.

31 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.

31 de Maio de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.

Despacho n.o 13 965/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 11 de Abril de 2005:
Licenciado Gil Vicente Jorge Marcelino — autorizada, por urgente
conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo
de provimento para exercer as funções de equiparado professor-adjunto, a tempo parcial (60 %), pelo período de dois anos, com
início em 1 de Julho de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
31 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 13 966/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 14 de Abril de 2005:
Doutor José Henrique Querido Maia — autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de
provimento para exercer as funções de equiparado a professor-coordenador, a tempo parcial (30 %), pelo período de dois anos,
com início em 4 de Março de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Escola Superior de Educação
Contrato (extracto) n.o 1235/2005:
Sara Maria Silva Sá Pereira — celebrado contrato administrativo de
provimento como equiparada a assistente em regime de tempo parcial, 30 %, auferindo o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2005 e
validade até 30 de Setembro de 2005.
31 de Maio de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1236/2005:
Gordon Edward Grams — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente em regime de tempo parcial,
50 %, auferindo o vencimento previsto na lei geral para a respectiva
categoria, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2005 e validade
até 30 de Setembro de 2005.
31 de Maio de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1237/2005:

Contrato (extracto) n.o 1240/2005:
Carlos Sousa Casimiro da Costa — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, auferindo o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos
a partir de 1 de Abril e validade até 30 de Setembro de 2005.
31 de Maio de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1241/2005:
Márcia Cláudia da Silva Cardoso — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, auferindo o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos
a partir de 15 de Março e validade até 30 de Setembro de 2005.
31 de Maio de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1242/2005:
Madalena Cristina Oliveira Silva Monteiro — celebrado contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente, em
regime de tempo parcial (30 %), auferindo o vencimento previsto
na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir
de 1 de Abril e validade até 30 de Setembro de 2005.
31 de Maio de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho n.o 13 967/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Janeiro de 2005 de presidente do Instituto Politécnico de Viseu:
Mestre Maria Helena Ferreira Marques — autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior
de Educação, como equiparada a professora-adjunta, em regime
de tempo parcial, 30 %, com início em 1 de Outubro de 2004 e
até 31 de Julho de 2005.
31 de Maio de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus Domingos.

CENTRO HOSPITALAR DO ALTO MINHO, S. A.
Despacho n.o 13 968/2005 (2.a série). — Por despacho do vogal
do conselho de administração deste Centro Hospitalar de 19 de Maio
de 2005:

Maria Helena Lambertha Geertruida de Koning — celebrado contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente, auferindo o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria,
com efeitos a partir de 1 de Abril e validade até 30 de Setembro
de 2005.

Bela Maria Maia Guerra — nomeada técnica principal de anatomia
patológica, citológica e tanatológica, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, por urgente conveniência de serviço, precedido de concurso, ficando exonerada da anterior categoria na
data de aceitação da presente nomeação.

31 de Maio de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.

20 de Maio de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Torcato M. Marques.

Contrato (extracto) n.o 1238/2005:
Helena Neves da Costa Gonçalves — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em regime de
tempo parcial, 50 %, auferindo o vencimento previsto na lei geral
para a respectiva categoria, com efeitos a partir de 1 de Abril
e validade até 30 de Setembro de 2005.
31 de Maio de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1239/2005:
Sara Daniela Bento Botelho da Silva — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, auferindo o
vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com

CENTRO HOSPITALAR DO BARLAVENTO ALGARVIO, S. A.
Aviso n.o 6196/2005 (2.a série). — Por deliberação de 25 de Maio
de 2005 do conselho de administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A.:
Bruno Miguel dos Reis Henriques, enfermeiro do quadro de pessoal
do Hospital Distrital de Lagos — autorizada a prorrogação do
regime de horário acrescido, pelo período de um ano, a partir
de 1 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
8 de Junho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Tiago Botelho Martins da Silva.

