N.o 38 — 23 de Fevereiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Sérgio Luís Ferreira Simão Taborda, equiparado a professor- adjunto
em dedicação exclusiva — de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto
de 2006.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho n.o 4047/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 20 de Janeiro de 2005:
João Filipe Ribeiro Delgado Pitas — autorizada a renovação do contrato a termo certo, para exercer as funções correspondentes às
de assistente administrativo, em regime de substituição temporária,
nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho, para o Instituto Politécnico de Lisboa,
por um período de seis meses e por urgente conveniência de serviço,
ao abrigo do n.o 5 do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 218/98, de
17 de Julho, com efeitos a partir de 17 de Janeiro de 2005, sendo-lhe
atribuída a remuneração mensal ilíquida referenciada na escala salarial constante do anexo ao Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro. (Não carece de fiscalização prévia.)
4 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Aviso n.o 1839/2005 (2.a série):
Maria Filomena da Silva Barradas — autorizada a renovação do contrato como equiparada 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 da
alínea h) do artigo 17.o do Despacho Normativo n.o 35/95, de 20
de Julho, 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 18 de
Outubro de 2004, pelo biénio de 2004-2006. (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)
5 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1840/2005 (2.a série):
Vanda Cristina Grácio Ribeiro — autorizada a renovação do contrato
como equiparada a assistente do 1.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 da
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 Outubro de 2004, no biénio 2004-2006. (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)
5 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1841/2005 (2.a série):
João Carlos Parente Romacho — autorizada a prorrogação da contratação como assistente do 2.o triénio, 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, com o n.o 4 do artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, em dedicação exclusiva, para o exercício
de funções docentes na Escola Superior de Tecnologia e Gestão,
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com início em 14 de Novembro de 2004, pelo período de um ano.
(Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1842/2005 (2.a série):
Ana Catarina Pereira de Araújo Correia — autorizada a renovação
do contrato, como equiparada a assistente do 1.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 com a 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 18 de Outubro de 2004, pelo biénio 2004-2006. (Isento
de visto prévio do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1843/2005 (2.a série):
Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar — autorizada a renovação do contrato, como equiparada 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 da
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
26 de Maio de 2004, no biénio 2004-2006. (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1844/2005 (2.a série):
Josélia de Jesus Silva Pedro — autorizada a renovação do contrato
como equiparada a assistente do 1.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 da
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 Outubro de 2004, no biénio 2004-2006. (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1845/2005 (2.a série):
Pedro Alexandre Santos de Matos — autorizada a renovação do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, após rectificação
da proposta de renovação 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 da 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 23 de Janeiro de 2003, no biénio 2003-2005.
(Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.
Aviso n.o 1846/2005 (2.a série):
Rute Margarida de Carvalho Pires — autorizada a renovação do contrato, como equiparada a assistente do 1.o triénio, após proposta

