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Despacho n.o 4853/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa de 1 de Outubro de 2004,
proferido por delegação do reitor da mesma Universidade de 25 de
Março de 2004:
Para preenchimento da vaga de chefe da Divisão Financeira e Administrativa do quadro de pessoal não docente do Instituto Superior
de Economia e Gestão, procedeu-se à publicação da vaga na bolsa
de emprego público em 27 de Março de 2004 e no Correio da Manhã,
da mesma data, de acordo com o n.o 1 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, tendo-se candidatado quatro funcionários.
Analisados os curricula vitae dos candidatos face ao perfil pretendido
para preenchimento do lugar e ao exercício das competências da unidade orgânica para a qual foi feita a oferta de emprego, bem como
a anterior experiência no exercício de cargos de chefia, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio
o bacharel Manuel Domingos Tarrataca chefe da Divisão Financeira
e Administrativa, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de
Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
26 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves.
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Agrárias — Ciências Veterinárias, requeridas pela licenciada em
Medicina Veterinária Isabel Cristina Ribeiro Pires:
Presidente — Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro.
Vogais:
Doutora Maria da Conceição da Cunha e Vasconcelos Peleteiro, professora catedrática da Faculdade de Medicina
Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Jorge de Almeida Rodrigues, professor associado
com agregação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro.
Doutor Carlos Alberto da Silva Lopes, professor associado
com agregação do Instituto Português de Oncologia.
Doutora Lina Maria Rodrigues de Carvalho, professora
associada da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra.
Doutora Anabela Gouveia Antunes Alves, professora auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Doutora Paula Cristina Avelar Rodrigues, professora auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.).

Nota curricular
Nome: Manuel Domingues Tarrataca.
Data de nascimento: 11 de Setembro de 1946.
Habilitações literárias:
Frequência do curso de estudos superiores especializados em
Auditoria do ISCAL, tendo obtido aprovação nas seguintes
cadeiras:
Auditoria Interna e Operacional I;
Contabilidade Financeira Avançada;
Direito Económico.
Bacharelato em Contabilidade e Administração, ISCAL.
Categoria e carreira:

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Aviso n.o 2366/2005 (2.a série). — Considerando a solicitação
do júri do concurso do edital n.o 452/2004, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 72, de 25 de Março de 2004, e a sua fundamentação de violação de lei no referido edital, susceptível de conduzir à sua anulação e consequentemente de todos os actos materiais
subsequentes e praticados no decorrer do respectivo processo de concurso, revogo, nos termos do artigo 138.o do Código do Procedimento
Administrativo, o meu despacho de autorização de abertura desse
concurso.
17 de Fevereiro de 2005. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Admissão na função pública em 7 de Janeiro de 1977, na categoria
de chefe de secção;
Promovido a técnico de 1.a classe em 1 de Julho de 1979;
Promovido a técnico principal em 1 de Janeiro de 1982;
Ingressou no quadro de pessoal do ICEP em 1 de Junho de
1983, visto do Tribunal de Contas de 13 de Maio de 1983,
publicado no Diário da República, n.o 124, de 30 de Maio
de 1983;
Ingressou no quadro de pessoal da Direcção-Geral da Comunicação Social em 14 de Novembro de 1988, visto do Tribunal
de Contas de 19 de Outubro de 1988, publicado no Diário
da República, n.o 263, de 14 de Novembro de 1988;
Ingressou no quadro de pessoal do ISEG em 1 de Julho de
1990, mediante concurso, como técnico especialista;
Promovido a técnico especialista principal em 20 de Junho de
1994;
Chefe de divisão desde 24 de Março de 1995.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 4854/2005 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro:
Doutora Isabel Rodrigues Gomes — autorizado o contrato administrativo de provimento como assistente, com efeitos a partir de 7
de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
10 de Fevereiro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 4855/2005 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, foram designados os seguintes professores para fazerem
parte do júri das provas de doutoramento na área científica de Ciências

Despacho (extracto) n.o 4856/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 31 de
Janeiro de 2005:
Licenciado Mário Alves Roque — celebrado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a professor adjunto, em regime
de tempo parcial e de acmulação, por urgente conveniência de
serviço, para a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias deste
Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Fevereiro e termo a
30 de Setembro de 2005.
17 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 2367/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Fevereiro de 2005 do presidente deste Instituto Politécnico:
Bacharel Luís Miguel Davim Monteiro Mendes Silva — autorizado
o contrato administrativo de provimento na categoria de encarregado de trabalhos, em regime de tempo parcial, 50 %, no Instituto
Superior de Engenharia deste Instituto, de 1 de Fevereiro a 31 de
Julho de 2005.
18 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Edital n.o 395/2005 (2.a série). — Lúcia Maria Simões Fernandes
Costa, directora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, faz saber o seguinte:
1 — Autorizado por seu despacho de 4 de Fevereiro de 2005, no
uso de competência própria, nos termos do artigo 11.o do Decreto-Lei
o
n. 175/2004, de 21 de Julho, conjugado com a alínea i) do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 24/94, de 27 de Janeiro, se encontra aberto, pelo
prazo de 30 dias consecutivos contados a partir da data da publicação
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do presente edital no Diário da República, concurso documental para
recrutamento de dois professores-adjuntos do mapa de pessoal da
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, na área científica
de Ciências Laboratoriais Aplicadas na Saúde, Análises Clínicas e
Saúde Pública, vertente de Biologia Celular, em conformidade com
o artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 415/93, de 23 de Dezembro, e os
artigos 5.o, 7.o, n.o 1, 15.o, 16.o, 17.o, n.o 1, 20.o e 24.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, e 5.o do Decreto-Lei n.o 192/85, de 24
de Junho.
2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
3 — Ao referido concurso podem candidatar-se os indivíduos que
se encontrem nas condições exigidas pelo artigo 17.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, e que sejam detentores de mestrado na
área científica para que é aberto o concurso.
4 — O concurso é válido para o preenchimento das respectivas
vagas, caducando com o seu preenchimento.
5 — O conteúdo funcional é o descrito no n.o 4 do artigo 3.o do
Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho.
6 — As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento dirigido à directora da Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Coimbra, sita na Rua de 5 de Outubro, apartado 7006,
3046-854 Coimbra, dele constando os seguintes elementos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nome completo;
Filiação;
Naturalidade;
Data e localidade de nascimento;
Número do bilhete de identidade, data e serviço emissor;
Estado civil;
Categoria profissional e cargo que actualmente ocupa;
Residência e número de telefone;
Habilitações académicas reconhecidas oficialmente e respectiva classificação final;
j) Identificação do concurso a que se candidata e referência
ao Diário da República em que foi publicado o presente edital;
k) Situação militar (se for caso disso).

referidos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.o 7 do referido edital,
desde que os mesmos constem dos respectivos processos individuais.
8 — Critérios de selecção e ordenação das candidaturas:
a) Habilitações académicas;
b) Experiência de ensino nas escolas onde se ministre o curso
superior de Análises Clínicas e Saúde Pública, nomeadamente
em unidades de ensino de biologia celular, biologia aplicada,
citologia e histologia, histologia, histologia avançada e histologia e embriologia;
c) Actividades de investigação e publicações;
d) Experiência profissional enquanto técnico de análises clínicas
e saúde pública;
e) Adequação do currículo profissional para se integrar nos projectos de intervenção e investigação a desenvolver pela Escola,
bem como nas necessidades da área de ensino a que se destina
o concurso.
9 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos estão sujeitas
às punições previstas nos termos da lei.
10 — O júri poderá exigir aos candidatos a apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações.
11 — O incumprimento do estipulado no presente edital implica
a exclusão liminar dos candidatos.
12 — Das decisões proferidas pelo júri não cabe recurso, excepto
quando arguidas de vício de forma, nos termos do artigo 29.o do
Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho.
13 — A admissão far-se-á por contrato administrativo de provimento ou em comissão de serviço extraordinária.
14 — A apresentação de candidaturas pode ser feita directamente
nos Serviços de Pessoal da Escola Superior de Tecnologia da Saúde
de Coimbra, ou enviadas por correio, sob registo, dirigidas para Rua
de 5 de Outubro, apartado 7006, 3046-854 Coimbra.
15 — Após deliberação do conselho científico, foram designados
para integrar o júri do concurso os seguintes elementos:
Presidente — Zaida Moreira dos Santos Chieira Mariano Pego,
professora-coordenadora da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Coimbra.
Vogais efectivos:
Ana Cristina Tavares Paixão dos Santos Girão, professora-coordenadora da Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Coimbra.
Maria José Fernandes Morais, professora-adjunta da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.

7 — O requerimento deve ser acompanhado de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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Fotocópia do bilhete de identidade;
Certidão do registo criminal;
Certidão narrativa completa de nascimento;
Documento comprovativo dos deveres militares ou serviço
cívico, quando obrigatórios;
Documento comprovativo de que possui robustez física para
o exercício das funções e de que cumpriu as leis da vacinação
obrigatória;
Documentos comprovativos das suas habilitações académicas
donde conste a classificação final;
Comprovativo de exercício das funções de docência nas
ESTES;
Quatro exemplares do curriculum vitae;
Lista completa da documentação apresentada.

7.1 — Os documentos referidos nas alíneas b), c), d) e e) poderão
ser substituídos por declaração, sob compromisso de honra, em que
o candidato indique a situação precisa em que se encontra relativamente a cada um dos requisitos que aqueles documentos se destinam
a comprovar.
7.2 — É dispensada aos funcionários e agentes da Escola Superior
de Tecnologia da Saúde de Coimbra a apresentação dos documentos

Designação

Vogais suplentes:
Paulo Jorge Rodrigues Isabel, professor-adjunto da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.
Célia Margarida Alcobia Gomes, professora-adjunta da
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.
O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
16 de Fevereiro de 2005. — A Directora, Lúcia Maria Simões F.
Costa.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Aviso n.o 2368/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 275.o
do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, a seguir se publica a lista
das obras adjudicadas por este Instituto Politécnico, relativas ao ano
de 2004:

Forma de atribuição

Preço
(euros)

24 900

Adjudicatário

Empreitada de execução de arranjos exteriores
do parque de lazer da Nazaré.

Ajuste directo com consulta prévia . . . . . .

LAJEMAR — Sociedade de Construções, L.da

Execução de infra-estruturas do Centro Tecnológico da ESTM.

Empreitada por preço global e com projecto do dono da obra, concurso limitado sem publicação de anúncio.

113 472,85

HEPAFILTRA — Ar Condicionado e Filtragem de Ar, L.da

Empreitada de execução de estúdio de produção e pós-produção de vídeo da ESEL.

Empreitada por preço global e com projecto do dono da obra, concurso limitado sem publicação de anúncio.

118 591,60

LAJEMAR — Sociedade de Construções, L.da

