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em regime de tempo integral, por urgente conveniência de serviço,
para a Escola Superior de Tecnologia deste Instituto, auferindo
o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Dezembro de 2004 e termo a 4 de Fevereiro
de 2005.
11 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
Despacho (extracto) n.o 1731/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 30 de
Setembro de 2004:
Licenciada Carla Isabel Soares Batista — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em regime
de tempo parcial e de acumulação, 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 em 1 de Outubro de 2004 e
termo em 31 de Julho de 2005.

N.o 17 — 25 de Janeiro de 2005

Professor Jaime Manuel Guerreiro da Costa e Sousa, professor-adjunto de nomeação definitiva da Escola Superior
de Artes e Design deste Instituto.
12 de Janeiro de 2005. — O Presidente, Luciano Santos Rodrigues
de Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Escola Superior de Comunicação Social
Despacho n.o 1733/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 22 de Dezembro de
2004:

11 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

Paulo Manuel Pires Machado Moura Antunes — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto em regime de tempo parcial, 50 %, para a Escola Superior
de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, com
início em 1 de Outubro de 2004 e termo em 30 de Setembro de
2005, correspondente ao índice 185 fixado pelo estatuto remuneratório dos docentes do Ensino Superior Politécnico, auferindo a
remuneração mensal ilíquida de E 912,51. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

6 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho Directivo, o Presidente,
António da Cruz Belo.

Aviso n.o 592/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Dezembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Licenciada Ana Lúcia Andrade da Silva — 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 14 de Dezembro de 2004 e até 31 de
Julho de 2005, com o vencimento correspondente ao índice 100
da tabela salarial para o pessoal docente do ensino superior politécnico, actualizável nos termos legais.
Licenciada Elisabete da Costa Pires — 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 14 de Dezembro de 2004 e até 31 de Julho de 2005,
com o vencimento correspondente ao índice 100 da tabela salarial
para o pessoal docente do ensino superior politécnico, actualizável
nos termos legais.
Licenciada Elisabete Gomes Pina — 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 14 de Dezembro de 2004 e até 31 de Julho de 2005,
com o vencimento correspondente ao índice 100 da tabela salarial
para o pessoal docente do ensino superior politécnico, actualizável
nos termos legais.
11 de Janeiro de 2005. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho n.o 1732/2005 (2.a série). — Sob proposta do conselho
científico da Escola Superior de Artes e Design deste Instituto e
nos termos do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
nomeio os professores abaixo indicados, os quais constituirão o júri
do concurso de provas públicas para professor-adjunto, disciplina de
Projecto, no domínio do Design Gráfico ou Design Multimédia, aberto
pelo edital n.o 648/2004, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 152, de 30 de Junho de 2004:
Presidente — Professor Luciano Santos Rodrigues de Almeida,
presidente do Instituto Politécnico de Leiria.
Vogais:
Prof. Doutor Pedro Leão Ramos Neto Ferreira,professor
auxiliar da Faculdade de Arquitectura da Universidade
do Porto.
Prof. Doutor Heitor Manuel Pereira Pinto da Cunha e Alvelos, professor auxiliar da Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto.
Prof. Doutor Joaquim Antero Magalhães Ferreira, professor
auxiliar da Faculdade de Belas Artes da Universidade
do Porto.

Escola Superior de Teatro e Cinema
Despacho n.o 1734/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 22 de Dezembro de
2004:
Ana Luísa dos Santos Bandeira Guimarães — autorizada a nomeação
provisória como professora-adjunta do quadro da Escola Superior
de Teatro e Cinema, por urgente conveniência de serviço, a partir
de 22 de Dezembro de 2004, auferindo a remuneração mensal correspondente à tabela remuneratória do pessoal docente do ensino
superior politécnico. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
5 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo
Jorge Morais Alexandre.

Instituto Superior de Engenharia
Rectificação n.o 110/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 56, de 6 de Março de 2004, a p. 3835,
o despacho n.o 4673/2004, rectifica-se que onde se lê «Por despacho
de 30 de Janeiro de 2004» deve ler-se «Por despacho de 30 de Janeiro
de 2003», onde se lê «Licenciado Pedro Vaz Pinto Pinto Coelho»
deve ler-se «Licenciado Pedro Vaz Pinto Pinto Coelho, técnico superior de 1.a classe» e onde se lê «Técnico superior de 1.a classe — autorizado a acumular as funções públicas com actividade privada» deve
ler-se «Autorizada a acumulação de funções públicas e privadas, na
área de Consultadoria Económica e Financeira, conforme o disposto
no artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 413/93, de 23 de Dezembro, e no
artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro».
10 de Janeiro de 2005. — A Secretária, Graciette Pinto Correia.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior Agrária de Elvas
Aviso n.o 593/2005 (2.a série). — Pelo despacho PRES/26/2004,
de 16 de Dezembro:
António José Gamelas Ferreira — nomeado em regime de substituição, por urgente conveniência de serviço, nos termos do artigo 27.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, para o lugar de secretário,
a partir de 1 de Janeiro de 2004 até 13 de Maio de 2005, para
a Escola Superior Agrária de Elvas, integrada no Instituto Politécnico de Portalegre. (Isento de visto prévio do Tribunal de
Contas.)
6 de Janeiro de 2005. — O Administrador, Joaquim António Belchior
Mourato.

