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Diário da República, 2.a série — N.o 174 — 10 de Setembro de 2007
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, de Natal e de férias.

de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida
dos subsídios de refeição, Natal e férias.

10 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

13 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

Despacho (extracto) n.o 20 764/2007

Despacho (extracto) n.o 20 769/2007

Por despacho de 20 de Julho de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com o mestre Paulo Miguel Mafra
Gonçalves contrato administrativo de provimento para o exercício
das funções de equiparado a assistente 2.o triénio, da Escola Superior
de Educação, em regime de exclusividade, com efeitos a partir do
dia 1 de Setembro de 2007, dado ter iniciado funções nessa data,
por urgente conveniência de serviço, e pelo período de um ano, a
que corresponde a remuneração mensal ilíquida, de acordo com o
Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos subsídios
de refeição, de Natal e de férias.

Por despacho de 9 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com a Doutora Maria Olga de Amorim
e Sá Ferreira contrato administrativo de provimento para o exercício
das funções de equiparada a assistente 2.o triénio, da Escola Superior
de Tecnologia e de Gestão, em regime de exclusividade, com efeitos
a partir do dia 15 de Setembro de 2007, dado ter iniciado funções
nessa data, por urgente conveniência de serviço, até 14 de Setembro
de 2008, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, Natal e férias.

13 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

13 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

Despacho (extracto) n.o 20 765/2007

Despacho (extracto) n.o 20 770/2007

Por despacho de 20 de Julho de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com a mestre Paula Maria Pereira
de Barros contrato administrativo de provimento para o exercício
das funções de equiparada a assistente 2.o triénio, da Escola Superior
de Educação, em regime de exclusividade, com efeitos a partir do
dia 1 de Setembro de 2007, dado ter iniciado funções nessa data,
por urgente conveniência de serviço, e pelo período de um ano, a
que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com o
Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos subsídios
de refeição, de Natal e de férias.

Por despacho de 9 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com o mestre Ricardo Frederico
Pereira Dias contrato administrativo de provimento para o exercício
das funções de equiparado a assistente do 2.o triénio, da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão, em regime de exclusividade, com
efeitos a partir do dia 15 de Setembro de 2007, dado ter iniciado
funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, até 14 de
Setembro de 2009, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida
de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida
dos subsídios de refeição, Natal e férias.

13 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 20 766/2007
Por despacho de 20 de Julho de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com a mestre Maria Cristina do
Espírito Santos Martins contrato administrativo de provimento para
o exercício das funções de equiparada a assistente 2.o triénio, da Escola
Superior de Educação, em regime de exclusividade, com efeitos a
partir do dia 1 de Setembro de 2007, dado ter iniciado funções nessa
data, por urgente conveniência de serviço, e pelo período de um ano,
a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com
o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos subsídios
de refeição, de Natal e de férias.
13 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 20 767/2007
Por despacho de 9 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com a mestre Eduarda Cristina Pires
Luso contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparada a assistente do 2.o triénio, da Escola Superior
de Tecnologia e de Gestão, em regime de exclusividade, com efeitos
a partir do dia 15 de Setembro de 2007, dado ter iniciado funções
nessa data, por urgente conveniência de serviço, até 14 de Setembro
de 2009, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, Natal e férias.
13 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 20 768/2007
Por despacho de 9 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com a Doutora Ana Maria Alves
Queiroz da Silva contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparada a assistente 2.o triénio, da Escola
Superior de Tecnologia e de Gestão, em regime de exclusividade,
com efeitos a partir do dia 15 de Setembro de 2007, dado ter iniciado
funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, até 14 de
Setembro de 2008, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida

13 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 20 771/2007
Por despacho de 9 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com a mestre Maria Cristina Martins
Teixeira contrato administrativo de provimento para o exercício das
funções de equiparada a assistente 2.o triénio, da Escola Superior
de Saúde deste Instituto Politécnico, em regime de exclusividade, com
efeitos a partir do dia 1 de Setembro de 2007, dado ter iniciado
funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, até 21 de
Agosto de 2009, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida
de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida
dos subsídios de refeição, Natal e férias.
13 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 20 772/2007
Por despacho de 30 de Julho de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com a mestre Maria Prudência Gonçalves Martins contrato administrativo de provimento para o exercício
das funções de equiparada a assistente do 1.o triénio na Escola Superior de Tecnologia e de Gestão, em regime de exclusividade, com
efeitos a partir do dia 15 de Setembro de 2007, dado ter iniciado
funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, até 14 de
Setembro de 2008, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida
de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida
dos subsídios de refeição, de Natal e de férias.
13 de Agosto de 2007. — O Presidente,
Teixeira.

João Alberto Sobrinho

Despacho (extracto) n.o 20 773/2007
Por despacho de 9 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado com a mestre Isabel Cristina Jornalo
Freire Pinto contrato administrativo de provimento para o exercício
das funções de assistente 2.o triénio, em regime de exclusividade,
na Escola Superior de Saúde deste Instituto, por urgente conveniência
de serviço, a partir de 29 de Setembro de 2007 e com a duração
de três anos, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de

