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Aviso n.o 594/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e do n.o 2
do artigo 130.o do Código do Procedimento Administrativo, torna-se
pública a constituição do conselho administrativo da Escola Superior
Agrária de Elvas, integrada no Instituto Politécnico de Portalegre,
com efeitos reportados a 1 de Janeiro de 2005:
Presidente — Francisco Luís Mondragão Rodrigues.
Vice-presidente — Luís Alcino Pinto Monteiro da Conceição.
Secretário — António José Gamelas Ferreira.
[Considera-se nulo o aviso n.o 1820/2004 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 34, de 10 de Fevereiro
de 2004.]
7 de Janeiro de 2005. — O Administrador, Joaquim António Belchior
Mourato.

Escola Superior de Educação
Rectificação n.o 111/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 31/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 2, de 4 de Janeiro de 2005, referente à nomeação
definitiva como professora-coordenadora da docente Isabel Lopes Vila
Maior, rectifica-se que onde se lê «aberto pelo edital n.o 840/2004,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 99, de 27 de Abril
de 2004» deve ler-se «aberto pelo edital n.o 482/2004, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 77, de 31 de Março de 2004, com
rectificação n.o 840/2004, publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 99, de 27 de Abril de 2004».
11 de Janeiro de 2004. — O Administrador, Joaquim António Belchior Mourato.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Aviso n.o 595/2005 (2.a série):
Magda Isabel Galamarra Cordas — autorizada a renovação do contrato e passagem a assistente do 2.o triénio, após deliberação favorável aprovada em reunião do conselho científico de 6 de Outubro
de 2004, 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 alínea h)
do artigo 17.o do Despacho Normativo n.o 35/95, de 20 de Julho,
e ao abrigo do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
em regime de pessoal especialmente contratado, a tempo completo
e exclusividade, para o exercício de funções na Escola Superior
de Tecnologia e Gestão, com efeitos a partir de 1 de Novembro
de 2004, pelo biénio 2004-2006. (Isento de visto prévio do Tribunal
de Contas.)
3 de Janeiro de 2005. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 596/2005 (2.a série):
Maria Cristina Almeida Gama Guerra — autorizada a renovação do
contrato, após deliberação aprovada em reunião do conselho científico de 6 de Outubro de 2004, 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 conjugado com a Lei n.o 54/90, de 5
de Setembro de 2004, e alínea h) do artigo 17.o do Despacho Normativo n.o 35/95, de 20 de Julho, e ao abrigo do artigo 12.o do
Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, como equiparada a assistente
do 1.o triénio, em regime de pessoal especialmente contratado,
tempo completo e exclusividade, para o exercício de funções docentes na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com efeitos a partir
de 9 de Outubro de 2004, pelo biénio 2004-2006. (Isento de visto
prévio do Tribunal de Contas.)
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pedido, o respectivo contrato, com efeitos a partir de 19 de Fevereiro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Janeiro de 2005. — A Directora, Cristina Prudêncio.
Aviso n.o 598/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Dezembro de 2004 da directora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde
do Porto:
Licenciada Maria da Assunção Coelho de Matos, equiparada a assistente do 1.o triénio a 50 % — rescindido, a seu pedido, o respectivo
contrato, com efeitos a partir de 19 de Fevereiro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Janeiro de 2005. — A Directora, Cristina Prudêncio.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extracto) n.o 1735/2005 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Dezembro de 2004 do presidente deste Instituto:
Dina Maria Ribeiro Dias — autorizada a nomeação como assistente
administrativa principal do quadro da Escola Superior de Enfermagem de Santarém, deste Instituto, precedendo concurso, com
a remuneração correspondente ao escalão 2, índice 233, do regime
geral do sistema retributivo da Administração Pública. (Sujeito a
fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2004. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extracto) n.o 1736/2005 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Agosto de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Jorge Filipe Duarte Tiago, equiparado a assistente, a exercer funções
na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, deste Instituto Politécnico — autorizado o contrato administrativo de provimento
como professor-adjunto equiparado, em regime de exclusividade,
por um ano, com a remuneração mensal ilíquida de E 2737,50,
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004, por urgente conveniência de serviço.
6 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 1737/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Setembro de 2004 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
Francisco Alexandre Ganho da Silva Reis — autorizado o contrato
administrativo de provimento como professor-adjunto equiparado,
em regime de tempo parcial, 50 %, por um ano, para exercer funções
na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto, com
a remuneração mensal ilíquida de E 912,50, com efeitos a partir
de 17 de Setembro de 2004, por urgente conveniência de serviço.
10 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extracto) n.o 1738/2005 (2.a série). — Por despacho
de 15 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DO PORTO

Mestre Maria Elizabete Ferreira da Silva — autorizada a celebração
do contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior
Agrária, como equiparada a assistente, em regime de tempo parcial,
três horas semanais, 20 % do vencimento de assistente do 2.o triénio,
em tempo integral, com início em 1 de Outubro de 2004, por cinco
meses.

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

7 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

Aviso n.o 597/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Dezembro de 2004 da directora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde
do Porto:

Despacho (extracto) n.o 1739/2005 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Setembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:

Licenciada Maria Helena Borges Aguiar Vilarinho Machado Castro,
equiparada a assistente do 1.o triénio a 50 % — rescindido, a seu

Licenciada Ecaterina Mihaela Neagu — autorizada a celebração do
contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência

5 de Janeiro de 2005. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

