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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
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o Instituto Politécnico de Viseu, com início à data da outorga (1 de
Abril de 2005), pelo prazo de um ano, tácito e sucessivamente
renovável por iguais períodos.
5 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente, Daniel Marques da Silva.
Despacho (extracto) n.o 11 463/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Março de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciado Rui Miguel Veríssimo de Oliveira — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola
Superior de Enfermagem, como equiparado a assistente, em regime
de tempo parcial, 60 % do vencimento de assistente do 1.o triénio
em tempo integral, com início em 3 de Janeiro e até 28 de Fevereiro
de 2005.
6 de Maio de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus Domingos.

Despacho (extracto) n.o 11 464/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Viseu:
Mestre Ana Maria Marques da Costa Pereira Lopes, professora-adjunta de nomeação provisória da Escola Superior de Educação — nomeada definitivamente para o quadro da mesma Escola,
produzindo efeitos à data de 10 de Novembro de 2004.
6 de Maio de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus Domingos.

CACÉMPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS NO CACÉM, S. A.
Anúncio n.o 75/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 275.o
do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, discriminam-se as obras
adjudicadas pela CACÉMPOLIS, Sociedade para o Desenvolvimento
do Programa Polis no Cacém, S. A., durante o ano de 2004:
(Em euros)

Empreitada

Empreitada de construção do Jardim-de-Infância Popular e dos edifícios de realojamento das parcelas n.os 1,
2, 5 e 6, no Cacém.
Empreitada de demolições, de construção do espaço
público, infra-estruturas, obras de arte e parque linear
e de regularização da ribeira das Jardas, no Cacém.

Tipo de concurso

Concurso público . . . .
Concurso público . . . .

Valor adjudicado
(sem IVA)

3 865 338,57
19 888 000

Adjudicatário

Sociedade de Construções José Coutinho, S. A.
Consórcio Construtora do Tâmega, S. A./
Zagope, S. A.

3 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Fonseca Ferreira.

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO ALENTEJO, S. A.
Despacho n.o 11 465/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, S. A.,
de 4 de Janeiro de 2005:
Bernardo Mendes Loff Barreto, chefe de serviço de medicina interna
do quadro de pessoal do Hospital José Joaquim Fernandes,
Beja — nomeado em comissão de serviço director do Departamento
de Medicina, a partir de 4 de Janeiro de 2005.

lê «Maria Isabel de Jesus Correia» deve ler-se «Isabel Maria de Jesus
Carreira».
28 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
José Rianço Josué.

HOSPITAL DE EGAS MONIZ, S. A.

4 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Manuel da Cunha Rêgo.

Deliberação n.o 712/2005. — Por deliberação do conselho de
administração de 28 de Abril de 2005, foi nomeado director do serviço
de oftalmologia o Dr. Alberto Martins Afonso Cardoso. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, S. A.

3 de Maio de 2005. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Vogal Executivo, Mário Vareiro.

Aviso n.o 5303/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Hospital Doutor Manoel Constâncio, Abrantes,
de 23 de Janeiro de 2002:
Maria Santos Jorge Serras Bento, Zélia Cristina Margarido Marques,
Carla Margarida Horta Castanheira, Ana Paula Martins Pereira
Chambel e Ana Maria Bioucas Malta da Silva — nomeadas assistentes administrativas do quadro de pessoal deste Hospital, após
concurso, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2002. (Não carece de
fiscalização pelo Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Rianço Josué.
Aviso n.o 5304/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, S. A., de
6 de Maio de 2005:
Maria Lídia Lopes Pratas Quinto — nomeada, após concurso, técnica
superior de 1.a classe da carreira do pessoal técnico superior do
quadro de pessoal residual da Unidade de Abrantes. (Não carece
de fiscalização pelo Tribunal de Contas.)
6 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Rianço Josué.
Rectificação n.o 887/2005. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 4487/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 80, de 26 de Abril de 2005, rectifica-se que onde se

HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, S. A.
Aviso n.o 5305/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 27 de Abril de 2005:
Fernando Américo Palma Neto Durães — nomeado definitivamente,
precedendo concurso, chefe de serviço de pediatria, da carreira
médica hospitalar, do quadro de pessoal deste Hospital, posicionado
no escalão 2 e índice 185, e com o regime de horário de trinta
e cinco horas semanais, com efeitos à data da publicação deste
aviso, ficando exonerado das anteriores funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
2 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
António Teixeira.
Aviso n.o 5306/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 27 de Abril de 2005:
Maria Eduarda Coutinho Dias das Neves Sousa — nomeada definitivamente, precedendo concurso, chefe de serviço de pediatria, da
carreira médica hospitalar, do quadro de pessoal deste Hospital,
posicionada no escalão 1 e índice 175, e com o regime de horário
de quarenta e duas horas semanais em dedicação exclusiva, com
efeitos à data da publicação deste aviso, ficando exonerada das
anteriores funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
2 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
António Teixeira.

