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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA
Despacho n.o 4982/2005 (2.a série). — Em conformidade com
o disposto na deliberação n.o 809/2003, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 134, de 11 de Junho de 2003, sob proposta do
conselho científico, realizar-se-á a 2.a edição do mestrado em Antropologia Urbana no ISCTE, em articulação com o Programa Internacional de Doutoramento em Antropologia Urbana, em associação
com a Universidade Rovira i Virgili, de Tarragona, conforme protocolo assinado entre as duas instituições e nas seguintes condições:
1 — Para o programa a iniciar no ano lectivo de 2005-2006 os prazos
são os seguintes:
a) Candidatura — até 16 de Setembro de 2005;
b) Inscrição — de 27 de Setembro a 4 de Outubro de 2005.
2 — Calendário lectivo:
1.o semestre — de 10 de Outubro a 21 de Dezembro de 2005;
Avaliação do 1.o semestre — de 2 de Janeiro a 10 de Fevereiro
de 2006;
2.o semestre — de 13 de Fevereiro a 19 de Maio de 2005;
Avaliação do 2.o semestre — de 22 de Maio a 30 de Junho de
2006;
Conclusão das avaliações da parte escolar — 30 de Julho de 2006;
Inscrição na dissertação — 30 de Outubro de 2006;
Apresentação da dissertação — 30 de Setembro de 2007.
3 — Limitações quantitativas — para o ano lectivo de 2005-2006
o limite máximo é de 20 e o mínimo de 15.
9 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, João de Freitas Ferreira
de Almeida.
Despacho n.o 4983/2005 (2.a série). — De acordo com o previsto
nos n.os 6 e 8 do despacho n.o 22/95, de 30 de Agosto, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 229, de 16 de Outubro de 1995,
e sob proposta do conselho científico, estabelecem-se as seguintes
limitações quantitativas e calendário relativos ao mestrado em Desenho Urbano para o ano lectivo de 2005-2006:
1 — Limitações quantitativas — o limite máximo de inscrições é
de 30 e o mínimo de 15.
2 — Calendário:
Prazo de candidatura:
o

1. período — de 1 a 15 de Julho de 2005;
2.o período — de 1 a 16 de Setembro de 2005;
Prazo de matrícula e inscrição — de 23 a 30 de Setembro de
2005;
Início da parte lectiva — 12 de Outubro de 2005;
Conclusão da parte lectiva — 30 de Junho de 2006;
Final do prazo para entrega da dissertação — 13 de Outubro
de 2007.
9 de Janeiro de 2005. — O Presidente, João de Freitas Ferreira de
Almeida.
Despacho n.o 4984/2005 (2.a série). — De acordo com o previsto
nos n.os 4 e 8 da deliberação n.o 1465/2003, de 14 de Julho, publicada
no Diário da República, 2.a série, n.o 221, de 24 de Setembro de 2003,
sob proposta do conselho científico, estabelecem-se as seguintes limitações quantitativas e calendário relativos ao mestrado em Arquitectura — Cultura Arquitectónica Contemporânea para o ano lectivo
de 2005-2006:
1 — Limitações quantitativas — o limite máximo de inscrições é
de 30 e o mínimo de 15.
2 — Calendário:
Prazo de candidatura:
1.o período — de 1 a 15 de Julho de 2005;
2.o período — de 1 a 16 de Setembro de 2005.
Prazo de matrícula e inscrição — de 23 a 30 de Setembro de
2005;
Início da parte lectiva — 12 de Outubro de 2005;
Conclusão da parte lectiva — 30 de Junho de 2006;
Final do prazo para entrega da dissertação — 13 de Outubro
de 2007.
9 de Janeiro de 2005. — O Presidente, João de Freitas Ferreira de
Almeida.
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Despacho n.o 4985/2005 (2.a série). — Em conformidade com
o disposto no despacho n.o 17 199/2003, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 205, de 5 de Setembro de 2003, e sob proposta
do conselho científico, realizar-se-á no ano lectivo de 2005-2006 a
2.a edição do Programa Internacional de Doutoramento em Antropologia Urbana no ISCTE, em associação com a Universidade Rovira
i Virgili, de Tarragona, de acordo com o protocolo assinado entre
as duas instituições e nos prazos a seguir indicados:
1 — Para o programa a iniciar no ano lectivo de 2005-2006 os prazos
são os seguintes:
a) Candidatura: até 16 de Setembro de 2005;
b) Inscrição: de 27 de Setembro a 4 de Outubro de 2005;
2 — Calendário lectivo:
1.o semestre — de 10 de Outubro a 21 de Dezembro de 2005;
Avaliação do 1.o semestre — de 2 de Janeiro a 10 de Fevereiro
de 2006;
2.o semestre — de 13 de Fevereiro a 19 de Maio de 2005;
Avaliação do 2.o semestre — de 22 de Maio a 30 de Junho de
2006;
Conclusão das avaliações da parte escolar — 30 de Julho de 2006.
9 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, João de Freitas Ferreira
de Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho n.o 4986/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
29 de Setembro de 2004:
Luís Manuel Barão Martins — celebrado contrato administrativo de
provimento como equiparado a assistente do 1.o triénio em tempo
parcial (30 %), em regime de acumulação, para a Escola Superior
de Enfermagem deste Instituto Politécnico, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, com
efeitos a partir de 4 de Outubro e até 10 de Dezembro de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
29 de Setembro de 2004. — O Presidente, José Luís Ildefonso
Ramalho.
Despacho n.o 4987/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
29 de Dezembro de 2004:
Adelaide Pereira Jacinto do Espírito Santo — celebrado contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente do
2.o triénio para a Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente
ao escalão 2, índice 145, com efeitos a partir de 4 de Janeiro de
2005 e até 30 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
7 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho n.o 4988/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
29 de Dezembro de 2004:
Helena Maria Pereira Gonçalves Campaniço — celebrado contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente do
2.o triénio para a Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente
ao escalão 2, índice 140, com efeitos a partir de 4 de Janeiro e
até 30 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho n.o 4989/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
29 de Dezembro de 2004:
Francisca Maria Fernandes Mendonça de Carvalho — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente
do 2.o triénio para a Escola Superior de Educação deste Instituto
Politécnico, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 2, índice 145, com efeitos a partir de 4 de Janeiro
e até 30 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas).
7 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, José Luís Ramalho.

