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Preço
(euros)

Forma de atribuição

Ajuste directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 951,57

Adjudicatário

Norma — Fab. Caixelharia em Alumínio, L.da

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida.
Despacho (extracto) n.o 4857/2005 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Fevereiro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Leiria:
Designer Fernando Alípio Brízio Pires, assistente — autorizado, após
concurso de provas públicas, o provimento como professor-adjunto
de nomeação provisória da área científica de Design da Escola
Superior de Artes e Design deste Instituto, com efeitos a partir
da publicação do presente extracto. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.
Despacho n.o 4858/2005 (2.a série). — Através do edital
n.o 911/2002, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 165,
de 19 de Julho de 2002, foi aberto concurso documental para recrutamento de um assistente para a disciplina de Tratamento de Águas
de Abastecimento e Águas Residuais, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria.
Atento o decorrer do funcionamento do curso de Engenharia do
Ambiente, verificou-se que a reorganização da distribuição do serviço
docente permitiu suprir a necessidade do referido recrutamento, pelo
que, sob proposta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Leiria, determino a anulação do concurso.

por um período de nove meses, com início em 2 de Janeiro e
termo em 30 de Setembro de 2005, auferindo a remuneração mensal
ilíquida correspondente à tabela fixada para os docentes do ensino
superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
11 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Paulo Jorge Morais Alexandre.

Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Despacho (extracto) n.o 4862/2005 (2.a série). — Por despacho
de 2 de Fevereiro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa:
Licenciado Ramiro do Nascimento Gonçalves — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções de equiparado a assistente do 2.o triénio, além do quadro deste Instituto,
em regime de tempo parcial, 30 %, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a partir de 17 de Dezembro de 2004 e até
30 de Setembro de 2005, considerando-se rescindido o contrato
anterior a partir de 1 de Setembro de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

14 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Júlio César Ferrolho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA

Escola Superior de Música

Escola Superior de Enfermagem
de Calouste Gulbenkian de Lisboa

Despacho n.o 4859/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 17 de Dezembro de
2004:
Olavo Tengner da Costa Barros — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial (40 %), e em regime de acumulação, para
a Escola Superior de Música de Lisboa, com início a 4 de Fevereiro
de 2004 e termo a 31 de Agosto de 2005, auferindo a remuneração
mensal ilíquida de E 769,46. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — A Directora, Cremilde Rosado Fernandes.
Despacho n.o 4860/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 11 de Janeiro de 2005:
Nuno Pedro de Figueiredo Bettencourt Mendes — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparado
a professor-adjunto, em regime de dedicação exclusiva, para a
Escola Superior de Música, pelo período de dois anos, com efeitos
a partir de 24 de Dezembro de 2004, auferindo a remuneração
mensal ilíquida de E 2885,47. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — A Directora, Cremilde Rosado Fernandes.

Escola Superior de Teatro e Cinema
Despacho n.o 4861/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 14 de Janeiro de 2005:
Sara Joana da Rosa Belo Patronilo de Araújo Barrosa — autorizada
a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente
conveniência de serviço, como equiparada a assistente do 1.o triénio,
em regime de tempo integral, com dedicação exclusiva, para a Escola
Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa,

Despacho n.o 4863/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de
Dezembro de 2004 da presidente do conselho directivo da Escola
Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian de Lisboa:
Maria Isabel Dias da Costa Malheiro, enfermeira especialista do quadro de pessoal do Hospital Garcia de Orta, S. A. — autorizada
a renovação da comissão de serviço extraordinária na Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian de Lisboa como assistente do 2.o triénio da carreira de pessoal docente do ensino superior
politécnico, por três anos, em regime de dedicação exclusiva, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 135, da
referida carreira, com efeitos a 1 de Janeiro de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo, Elcínia Marques Gonçalves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior Agrária de Elvas
Aviso n.o 2369/2005 (2.a série). — Tendo em consideração o disposto no artigo 40.o dos Estatutos da Escola Superior Agrária de
Elvas, no artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, bem
como nos artigos 35.o e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, publicado pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, o
conselho administrativo deliberou, na sua 50.a reunião ordinária, realizada em 31 de Janeiro de 2005, delegar competências no seu presidente, com poderes para subdelegar no vice-presidente do conselho
directivo, membro do conselho administrativo, para autorizar despesas
e pagamentos no âmbito de aquisições de bens e serviços, até ao
montante máximo de E 25 000.
21 de Fevereiro de 2004. — O Presidente do Conselho Administrativo, Francisco Luís Mondragão Rodrigues.

