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Despacho n.o 5004/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 12 de Janeiro de 2005:

com início em 4 de Dezembro de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Mestre Pedro David Lopes de Mendonça — autorizada a nomeação
definitiva como professor-adjunto do quadro do Instituto Superior
de Engenharia do Instituto Politécnico de Lisboa, ao abrigo dos
artigos 10.o, n.os 3, 4 e 5, e 11.o, n.o 9, do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, com efeitos a partir de 19 de Novembro de 2004.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.

15 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 5005/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 2 de Fevereiro de 2005:
Licenciado Jorge Manuel das Neves Mousinho — autorizada a nomeação definitiva como professor-adjunto do quadro do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, ao abrigo dos artigos 10.o, n.os 3,
4 e 5, e 11.o, n.o 9, do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
com efeitos a partir de 17 de Dezembro de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 5006/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 2 de Fevereiro de 2005:
Licenciado António José Carrasquinho de Freitas — autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de equiparado
a professor-adjunto, a tempo parcial (60 %), pelo período de dois
anos, com início em 1 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 5007/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 2 de Fevereiro de 2005:
Licenciado João Palma Leal Bebiano Ceppas — autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de equiparada
a assistente do 2.o triénio, a tempo integral, pelo período de dois
anos, com início em 1 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 5008/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 2 de Fevereiro de 2005:
Licenciada Maria Manuela das Dores Costa da Conceição Gonçalves
Pontinha — autorizada, por urgente conveniência de serviço, a
renovação do contrato administrativo de provimento para exercer
as funções de equiparada a professora-adjunta, a tempo integral,
pelo período de dois anos, com início em 2 de Dezembro de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 5009/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 2 de Fevereiro de 2005:
Licenciado Manuel Augusto Gamboa — autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de
provimento para exercer as funções de equiparado a assistente do
2.o triénio, a tempo integral, pelo período de dois anos, com início
em 26 de Setembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 5010/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 12 de Janeiro de 2005:
Mestra Noémia Maria da Conceição Certo Simões — autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento, para exercer as funções de equiparada
a professora-adjunta, a tempo integral, pelo período de dois anos,

Despacho n.o 5011/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 2 de Fevereiro de 2005:
Licenciada Mafalda Maria Morais Seixas — autorizado, por urgente
conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento,
para exercer as funções de equiparada a assistente do 1.o triénio,
a tempo integral, pelo período de um ano, com início em 28 de
Outubro de 2004, considerando-se rescindido o contrato anterior.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 5012/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 12 de Janeiro de 2005:
Bacharel António João Andrade Piteira — autorizado, por urgente
conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento,
para exercer as funções de encarregado de trabalhos, a tempo integral, pelo período de um ano, com início em 9 de Dezembro de
2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 5013/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 21 de Janeiro de 2005:
Licenciado Manuel António Madeira Martinho — autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de equiparado
a professor-adjunto, a tempo parcial, 50 %, pelo período de dois
anos, com início em 21 de Dezembro de 2004. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 5014/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 12 de Janeiro de 2005:
Licenciado José Augusto Maia Neto Neves — autorizado, por urgente
conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento,
para exercer as funções de equiparado a assistente do 2.o triénio,
a tempo integral, pelo período de um ano, com início em 30 de
Setembro de 2004, considerando-se rescindido o contrato anterior.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 5015/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 3 de Janeiro de 2005:
Licenciado Eduardo Mapril Gonçalves — autorizado, por urgente
conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento,
para exercer as funções de equiparado a professor-adjunto, a tempo
parcial (50 %), pelo período de um ano, com início em 1 de Agosto
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA
Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara
Aviso n.o 2400/2005 (2.a série). — Concurso documental para professor-adjunto na área de Enfermagem de Saúde Pública/Comunitária — edital n.o 1516/2004 (2.a série), de 17 de Agosto. — Para os devidos
efeitos, faz-se público que, após audiência prévia dos candidatos, em
reunião extraordinária do conselho científico de 2 de Fevereiro de
2005, foi homologada a lista de classificação final dos candidatos ao
concurso documental para professor-adjunto na área das Ciências
de Enfermagem, na vertente de Enfermagem de Saúde Pública/Comunitária.
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A referida lista encontra-se afixada na vitrina desta Escola a partir
do dia da publicação do presente aviso no Diário da República.
18 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Elisa Maria Bernardo Garcia.
Aviso n.o 2401/2005 (2.a série). — Concurso interno de acesso
geral para o preencimento de uma vaga na categoria de técnico profissional de 1.a classe, publicado pelo aviso n.o 12 017/2004 no Diário
da República, 2.a série, n.o 299, de 23 de Dezembro de 2004. — Faz-se
público que, após audiência prévia da candidata e submissão à presidente do conselho directivo, foi homologada a lista de classificação
final e ordenação dos candidatos:
Maria de Fátima Pedro Vicente — 13,3 valores.
21 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Elisa Maria Bernardo Garcia.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Aviso n.o 2402/2005 (2.a série):
Carla Isabela da Silva Maia, técnica de 2.a classe de farmácia, da
carreira de pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro
de pessoal do Hospital Geral de Santo António, S. A. — renovada
a comissão de serviço extraordinária, desde 1 de Fevereiro de 2005,
por um período bienal, precedida de autorização do serviço de
origem. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Fevereiro de 2005. — A Directora, Cristina Prudêncio.
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de 2004 e com término em 31 de Março de 2005, auferindo a
remuneração correspondente ao escalão 1, índice 295, constante
do estatuto remuneratório da Administração Pública para esta
categoria.
Por despacho de 29 de Outubro de 2004 do vice-presidente do
Instituto Politécnico de Tomar, por delegação:
José Eduardo Alves Jana — renovado o contrato administrativo de
provimento como equiparado a professor-adjunto em regime de
acumulação e a tempo parcial (20 %), por urgente conveniência
de serviço, da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, do Instituto Politécnico de Tomar, com início em 1 de Novembro de
2004 e com a duração de dois anos, auferindo a remuneração correspondente a 20 % do escalão 1, índice 185, constante do estatuto
remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico
para esta categoria.
Maria João da Costa Antunes Inácio — contratada em regime de
contrato administrativo de provimento como assistente do 2.o triénio
em regime de exclusividade, por urgente conveniência de serviço,
da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, do Instituto Politécnico de Tomar, com início em 1 de Novembro de 2004 e com
a duração de três anos, auferindo a remuneração correspondente
ao escalão 1, índice 135, constante do estatuto remuneratório do
pessoal docente do ensino superior politécnico para esta categoria.
Maria Isabel Martins Simões Ludovino — contratada em regime de
contrato administrativo de provimento como assistente do 2.o triénio
em regime de exclusividade, por urgente conveniência de serviço,
da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, do Instituto Politécnico de Tomar, com início em 1 de Novembro de 2004 e com
a duração de três anos, auferindo a remuneração correspondente
ao escalão 1, índice 140, constante do estatuto remuneratório do
pessoal docente do ensino superior politécnico para esta categoria,
conforme o artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de Setembro.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extracto) n.o 5016/2005 (2.a série). — Por despacho
de 25 de Janeiro de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Ana Bela da Silva Coelho Flor Baptista da Silva, professora do quadro
de zona pedagógica, colocada no Agrupamento de Escolas O Rouxinol, em requisição na Escola Superior de Educação deste Instituto
Politécnico — autorizada a nomeação em comissão de serviço como
professora-adjunta, por um período inicial de três anos, para o
quadro de pessoal docente da Escola Superior de Educação, com
efeitos a partir da data da aceitação do lugar.
16 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela
Serra.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extracto) n.o 5017/2005 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Setembro de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Tomar, por delegação:
Hália Filipa da Costa Santos — contratada em regime de contrato
administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta em regime de exclusividade, por urgente conveniência de
serviço, da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, do Instituto
Politécnico de Tomar, com início em 1 de Outubro de 2004 e com
a duração de um ano, auferindo a remuneração correspondente
ao escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do
pessoal docente do ensino superior politécnico para esta categoria.
Maurício Baptista Carlos — contratado em regime de contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto em
regime de tempo parcial (60 %), por urgente conveniência de serviço, da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, do Instituto
Politécnico de Tomar, com início em 1 de Outubro de 2004 e com
a duração de um ano, auferindo a remuneração correspondente
a 60 % do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico para esta
categoria.
Nuno Miguel Garcia Dias — renovado o contrato administrativo de
provimento como encarregado de trabalhos, por urgente conveniência de serviço, da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes,
do Instituto Politécnico de Tomar, com início em 1 de Outubro

17 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Presidente, António Pires da
Silva.
Rectificação n.o 360/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) n.o 3132/2005 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 30, de 11 de Fevereiro de 2005,
rectifica-se que onde se lê «João Manuel Mourão Patrício [. . .] com
efeitos a partir de 19 de Outubro de 2005» deve ler-se «João Manuel
Mourão Patrício [. . .] com efeitos a partir de 19 de Outubro de 2004».
17 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Presidente, António Pires da
Silva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho n.o 5018/2005 (2.a série). — Curso bietápico de licenciatura em Comunicação Social da Escola Superior de Educação de
Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu, criado pela Portaria n.o 495/99,
de 12 de Julho. — Sob proposta da Escola Superior de Educação de
Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu;
Considerando o disposto no artigo 13.o da Lei de Bases do Sistema
Educativo (Lei n.o 46/86, de 14 de Outubro, alterada pela Lei
n.o 115/97, de 19 de Setembro);
Considerando o disposto na Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro;
Considerando que foi promovido junto da Direcção-Geral do
Ensino Superior o registo de alteração do plano de estudos;
No uso da competência delegada pela alínea q) do despacho
n.o 20 729/2004 (2.a série), de 8 de Outubro, da Ministra da Ciência,
Inovação e Ensino Superior:
Aprovo a alteração do plano de estudos do curso bietápico de
licenciatura em Comunicação Social da Escola Superior de Educação
de Viseu, aprovado pela Portaria n.o 1139/2000, de 29 de Novembro,
nos seguintes termos:
Artigo 1.o
Plano de estudos
O plano de estudos do curso bietápico de licenciatura em Comunicação Social da Escola Superior de Educação de Viseu é o constante
do anexo I do presente despacho.

