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Despacho (extracto) n.o 11 455/2005 (2.a série). — Por despachos de 9 de Maio de 2005 do presidente do conselho directivo
da Escola Superior de Enfermagem de São João:
Ernesto Jorge de Almeida Morais, assistente do 2.o triénio do quadro
de pessoal desta Escola — nomeado provisoriamente, após concurso, no cargo de professor-adjunto da carreira do ensino superior
politécnico, índice 185, 1.o escalão, com exclusividade, e exonerado
do cargo anterior, com efeitos reportados à data de aceitação do
novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Regina Maria Ferreira Pires, assistente do 2.o triénio do quadro de
pessoal desta Escola — nomeada provisoriamente, após concurso,
no cargo de professora-adjunta da carreira do ensino superior politécnico, índice 185, 1.o escalão, com exclusividade, e exonerada
do cargo anterior, com efeitos reportados à data de aceitação do
novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

N.o 98 — 20 de Maio de 2005
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extracto) n.o 11 457/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Março de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
Fernanda Maria Gomes da Costa Teixeira Marques — autorizado o
contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta, em regime de exclusividade, por um ano, com a remuneração mensal ilíquida de E 2797,72, para exercer funções na
Escola Superior de Saúde deste Instituto, com efeitos a partir de
7 de Abril de 2005, por urgente conveniência de serviço.
29 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

9 de Maio de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo, a
Vice-Presidente, Maria Fernanda Neves Cardoso.

Despacho (extracto) n.o 11 458/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Abril de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

Rectificação n.o 886/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 87, de 5 de Maio de
2005, o edital n.o 561/2005 (2.a série), rectifica-se que onde se lê:
«9 — Prazos:

Dulce dos Santos Gaspar Cabete, professora-adjunta da Escola Superior de Saúde deste Instituto — autorizada a equiparação a bolseiro
no estrangeiro, no período de 23 a 28 de Abril de 2005.

a) Apresentação da candidatura — de 23 a 31 de Maio de 2005;
b) Afixação da lista ordenada dos candidatos admitidos e não
admitidos — 13 de Junho de 2005;
c) Prova de avaliação de conhecimentos de enfermagem geral —
21 de Junho de 2005;
d) Apresentação de reclamações — até 30 de Junho de 2005;
e) Apreciação das reclamações — até 11 de Julho de 2005;
f) Matrícula e inscrição — de 1 a 9 de Setembro de 2005;
g) Início do curso — 19 de Setembro de 2005.»
deve ler-se:
«9 — Prazos:

26 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 11 459/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Abril de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria, professora-coordenadora
da Escola Superior de Saúde deste Instituto — autorizada equiparação a bolseiro no estrangeiro no período de 5 a 10 de Maio
de 2005.
26 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

a) Apresentação da candidatura — de 23 a 31 de Maio de 2005;
b) Afixação da lista dos candidatos admitidos e da lista dos candidatos rejeitados — 15 de Junho de 2005;
c) Prova de avaliação de conhecimentos de enfermagem geral —
27 de Junho de 2005;
d) Afixação dos resultados do processo de seriação com a lista
ordenada dos candidatos admitidos e não admitidos à matrícula e inscrição — 11 de Julho de 2005;
e) Apresentação de reclamações — até 18 de Julho de 2005;
f) Apreciação das reclamações — até 27 de Julho de 2005;
g) Matrícula e inscrição — de 1 a 9 de Setembro de 2005;
h) Início do curso — 19 de Setembro de 2005.»
28 de Abril de 2005. — A Chefe de Repartição, Delfina Martins
Dias Gil.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Escola Superior de Gestão
Despacho n.o 11 456/2005 (2.a série). — Delegação de competências na vice-presidente do conselho directivo. — 1 — Ao abrigo do
disposto no artigo 30.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, no
artigo 20.o, n.os 3 e 4, dos Estatutos da Escola Superior de Gestão
de Santarém, publicados no Diário da República, 2.a série, n.o 265,
de 15 de Novembro de 1996, e nos artigo 35.o e 41.o do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção do Decreto-Lei
n.o 6/96, de 31 de Janeiro, delego na vice-presidente, equiparada a
professor-adjunto Isabel Maria Cândida Duarte, desta Escola as
minhas competências nas seguintes matérias e domínios, com poderes
legais para a prática de todos os actos que no seu âmbito se incluam:
a) Assuntos académicos e actividades lectivas;
b) Comunicação e relações com o exterior.
2 — O presente despacho produz efeitos com a sua publicação no
Diário da República, considerando-se ratificados todos os actos praticados pela vice-presidente, equipada a professor-adjunto Isabel
Maria Cândida Duarte, nas matérias delegadas desde 19 de Abril
do corrente ano até à presente data.
26 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Jorge
Manuel Xavier dos Santos Honório.

Despacho (extracto) n.o 11 460/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Março de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
António Manuel Martins de Freitas — autorizada a nomeação em
comissão de serviço extraordinária como equiparado a assistente,
em regime de exclusividade, por um período de seis meses, com
efeitos a partir de 21 de Março de 2005, para exercer funções
na Escola Superior de Saúde deste Instituto.
27 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extracto) n.o 11 461/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Abril de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, por delegação:
Horácio José de Campos Lopes — renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a professor-coordenador, em
regime de acumulação e a tempo parcial (50 %), por urgente conveniência de serviço, da Escola Superior de Gestão de Tomar, do
Instituto Politécnico de Tomar, com início em 1 de Maio de 2005
e término em 30 de Setembro de 2006, auferindo a remuneração
correspondente a 50 % do escalão 1, índice 220, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico, para esta categoria. (Contrato isento de fiscalização prévia
por parte do Tribunal de Contas.)
4 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente, António Pires da Silva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extracto) n.o 11 462/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Abril de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Augusto José Falcão e Cunha Trindade de Oliveira — autorizada a
celebração de contrato administrativo de provimento, precedendo
concurso, como técnico de informática do grau 1, nível 1, para

