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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 4990/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
30 de Dezembro de 2005:
João Miguel da Silva Paiva Fatela dos Santos — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento, pelo período de
um biénio, como equiparado a assistente do 2.o triénio, além do
quadro, em regime de exclusividade, por urgente conveniência de
serviço, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Beja, com efeitos a 2 de Janeiro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
11 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, José Luís Ildefonso
Ramalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 2396/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Fevereiro de 2005 do presidente deste Instituto Politécnico:
Mestra Maria do Carmo Alves Louro — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de equiparada a assistente,
em regime de tempo parcial, três horas semanais, na Escola Superior
Agrária deste Instituto de 14 de Fevereiro a 14 de Março de 2005,
em substituição do docente Miguel Curado Malta, nos termos do
n.o 5 do despacho n.o 399/2004 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 6, de 8 de Janeiro de 2004.
21 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 2397/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Fevereiro de 2005 do presidente deste Instituto Politécnico:
Mestre Fernando Domingues Moita, professor-adjunto no Instituto
Superior de Engenharia deste Instituto — autorizada a equiparação
a bolseiro fora do País no período de 2 a 8 de Abril de 2005.
22 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 2398/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Fevereiro de 2005 do presidente deste Instituto Politécnico:
Filipe António Miranda de Melo — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de técnico superior de 2.a classe,
na área de apoio às actividades científica, pedagógica, investigação,
formação e avaliação, na carreira técnico superior, na Escola Superior Agrária deste Instituto, com a remuneração mensal correspondente ao índice 400, escalão 1.
22 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 2399/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Fevereiro de 2005 do presidente deste Instituto Politécnico:
Licenciada Gina Sofia Moreira Carlos — autorizada a nomeação na
categoria de técnica superior de 1.a classe, área de gestão, do quadro
dos serviços de acção social do Instituto Politécnico de Coimbra,
tendo rescindido o anterior contrato administrativo de provimento
como técnica de 2.a classe, área de gestão, com os serviços centrais
do Instituto Politécnico de Coimbra.
23 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
o

a

Declaração n. 54/2005 (2. série). — Declara-se que nos termos
do artigo 17.o do despacho n.o 20 786/2004, de 28 de Setembro (Estatutos da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa), foi
eleito o respectivo conselho directivo, cujos resultados foram homologados em 14 de Dezembro de 2004:
Presidente — Licenciado Manuel de Almeida Correia, professor-coordenador.
Vice-presidente — Licenciado João Carlos Gomes Lobato, professor-coordenador.

Vice-presidente — Licenciado Paulo Jorge Leitão Pessoa Guerreiro, professor-coordenador.
Representante dos discentes — Rodrigo Enes Ferreira.
(Não carece de fiscalização prévia.)
3 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.

Escola Superior de Comunicação Social
Despacho n.o 4991/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 18 de Fevereiro de 2005:
1 — Ao abrigo do n.o 2 do artigo 35.o do Código do Procedimento
Administrativo e do artigo 23.o dos Estatutos da Escola Superior de
Comunicação Social, o presidente do conselho directivo da Escola
Superior de Comunicação Social, António José da Cruz Belo, subdelega na técnica superior principal, Paula Cristina Abraços Moniz
Almeida, a exercer funções de secretária da Escola, a competência
para autorizar despesas de gestão corrente até ao montante de E 500.
2 — A presente delegação de competências produz efeitos a partir
da data da sua publicação no Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — Pelo Conselho Directivo, a Vice-Presidente, Maria Emília de Sousa.
Despacho n.o 4992/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 3 de Fevereiro de 2005:
Cristina Sofia Dias Marques — autorizado o contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente do 1.o triénio em
regime de tempo parcial, 50 %, para a Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, com início em
1 de Março e termo em 31 de Agosto de 2005, correspondente
ao índice 100 fixado pelo estatuto remuneratório dos docentes do
ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — Pelo Conselho Directivo, a Vice-Presidente, Maria Emília de Sousa.
Despacho n.o 4993/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 3 de Fevereiro de 2005:
Telmo António Freire Gonçalves da Silva — autorizado o contrato
administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto,
em regime de tempo integral, com dedicação exclusiva, para a Escola
Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa,
com início em 8 de Fevereiro e termo em 30 de Setembro de
2005, correspondente ao índice 185 fixado pelo estatuto remuneratório dos docentes do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — Pelo Conselho Directivo, a Vice-Presidente, Maria Emília de Sousa.
Despacho n.o 4994/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 3 de Fevereiro de 2005:
Tânia Manuela de Morais Loja Soares — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 2.o triénio,
em regime de tempo parcial, 50 %, para a Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, com início em
1 de Março e termo em 31 de Agosto de 2005, correspondente
ao índice 135 fixado pelo estatuto remuneratório dos docentes do
ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — Pelo Conselho Directivo, a Vice-Presidente, Maria Emília de Sousa.

Escola Superior de Educação
Contrato (extracto) n.o 422/2005:
Luís Miguel Patrício Campião — celebrado contrato administrativo
de provimento como equiparado a assistente, em regime de tempo
parcial (60 %), auferindo o vencimento previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a partir de 1 de Outubro de
2004 e validade até 31 de Março de 2005.
9 de Fevereiro de 2005. — A Vice-Presidente, Maria de Fátima
Morgado.

