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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 20 774/2007
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 licenciada Maria Eugénia
Rodrigues Mendes contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparada a assistente do 1.o triénio na Escola
Superior de Saúde, em regime de exclusividade, com efeitos a partir
do dia 1 de Agosto de 2007, dado ter iniciado funções nessa data,
por urgente conveniência de serviço, até 31 de Julho 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.
14 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 20 775/2007
Por despacho de 14 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 contrato administrativo de provimento
com Filipe Manuel Cachopo Fernandes para o exercício das funções
de operário altamente qualificado principal, na área de laboratório
de automação, para a Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
de Bragança, correspondendo-lhe a remuneração mensal ilíquida referenciada na escala salarial constante do anexo ao Decreto-Lei
n.o 518/99, de 10 de Dezembro.
14 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 20 776/2007
Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, o Doutor Luís Carlos Magalhães Pires foi
nomeado provisoriamente professor-adjunto da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Mirandela, procedendo concurso documental.
16 de Agosto de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 20 777/2007
Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, a mestre Aida Maria Oliveira de Carvalho
foi nomeada provisoriamente professora-adjunta da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Mirandela, procedendo concurso documental.
16 de Agosto de 2007. — O Presidente,
Teixeira.

João Alberto Sobrinho

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Rectificação n.o 1491/2007

6 de Agosto, e nos termos da alínea a) do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 404-A/89, de 18 de Dezembro, na Escola Superior Agrária deste
Instituto, do candidato seriado em 1.o lugar no concurso interno de
acesso limitado José Carlos das Neves Ferreira, considerando-se rescindida, a partir da mesma data, a situação contratual anterior, ficando
a ser remunerado pelo escalão 1, índice 316, com efeitos à data do
despacho.
10 de Agosto de 2007. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.
Despacho (extracto) n.o 20 779/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por meu despacho de 9 de Agosto de 2007, foi autorizada, após bom cabimento, a contratação em regime de contrato
administrativo de provimento na categoria de técnico profissional
especialista principal, área de indústrias agro-alimentares, da carreira
de regime geral da administração central, ao abrigo do Decreto-Lei
n.o 307/87, de 6 de Agosto, e nos termos da alínea a) do artigo 8.o
do Decreto-Lei n.o 404-A/89, de 18 de Dezembro, na Escola Superior
Agrária deste Instituto, do candidato seriado em 1.o lugar no concurso
interno de acesso limitado, Jorge Manuel Pratas dos Santos Arede,
considerando-se rescindida, a partir da mesma data, a situação contratual anterior, ficando a ser remunerado pelo escalão 1, índice 316,
com efeitos à data do despacho.
10 de Agosto de 2007. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.
Despacho (extracto) n.o 20 780/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por meu despacho de 2 de Agosto de 2007, foi autorizada, após bom cabimento de 16 de Julho de 2007, a renovação
do contrato, nos termos dos artigos 8.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, em regime de contrato administrativo de provimento
na categoria de equiparada a professora-adjunta no Departamento
de Ciências Exactas e do Ambiente, em regime de tempo integral,
da carreira docente do ensino superior politécnico, na Escola Superior
Agrária de Coimbra, deste Instituto, da Doutora Maria Manuela Correia Abelho, pelo período com início em 1 de Outubro de 2007 e
até 30 de Setembro de 2009, ficando mensalmente a ser remunerada
pelo valor do escalão 2, índice 195.
16 de Agosto de 2007. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.
Despacho (extracto) n.o 20 781/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por meu despacho de 2 de Agosto de 2007, foi autorizada, após bom cabimento de 16 de Julho de 2007, a renovação
do contrato, nos termos dos artigos 8.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, em regime de contrato administrativo de provimento,
na categoria de equiparado a professor-adjunto no Departamento
de Ciência e Tecnologia Alimentares, em regime de tempo integral,
da carreira docente do ensino superior politécnico, na Escola Superior
Agrária de Coimbra, deste Instituto, do Doutor Rui Manuel Machado
da Costa, pelo período com início em 1 de Outubro de 2007 e até
30 de Setembro de 2009, ficando mensalmente a ser remunerado
pelo valor do escalão 2, índice 195.
16 de Agosto de 2007. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.

o

O despacho n. 19 526/2006, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 184, de 22 de Setembro de 2006, saiu com a seguinte
inexactidão, que assim se rectifica: No quadro n.o 5 do anexo, na
coluna «Créditos», na unidade curricular «Base de Dados II», onde
se lê «4» deve ler-se «5».
10 de Agosto de 2007. — A Presidente, Ana Maria Baptista Oliveira
Dias Malva Vaz.
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Despacho (extracto) n.o 20 778/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por meu despacho de 9 de Agosto de 2007, foi autorizada após bom cabimento a contratação em regime de contrato
administrativo de provimento, na categoria de técnico profissional
especialista principal, área de apoio à actividade científica, pedagógica,
de investigação, de avaliação e formação da carreira de regime geral
da administração central, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 307/87, de

Despacho (extracto) n.o 20 782/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e
por força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, por meu despacho de 2 de Agosto de 2007, foi autorizada, após bom cabimento de 16 de Julho de 2007, a renovação
do contrato, nos termos dos artigos 8.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, em regime de contrato administrativo de provimento,
na categoria de equiparada a professora-adjunta no Departamento
de Ciência e Tecnologia Alimentares, em regime de tempo integral,
da carreira docente do ensino superior politécnico, na Escola Superior
Agrária de Coimbra, deste Instituto, da mestre Inês José Abrantes
de Oliveira Seabra Nunes Vicente, pelo período com início em 1
de Outubro de 2007 e até 30 de Setembro de 2009, ficando mensalmente a ser remunerada pelo valor do escalão 2, índice 195.
16 de Agosto de 2007. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.
Edital n.o 741/2007
Nos termos dos Decretos-Leis n.os 42/2005 e 74/2006, respectivamente de 22 de Fevereiro e de 24 de Março, dos despachos

