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c)
d)
e)
f)
g)

Naturalidade;
Data e local do nascimento;
Estado civil;
Residência actual;
Número e data do bilhete de identidade, bem como o serviço
de identificação que o emitiu;
h) Graus académicos e a respectiva classificação final;
i) Categoria profissional e cargo que ocupa;
j) Categoria e área científica a que concorre.
7 — Os candidatos devem instruir os seus requerimentos com os
seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Certidão de registo de nascimento;
Bilhete de identidade;
Certificado de registo criminal;
Atestado de robustez física e psíquica, nos termos do artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 319/99, de 11 de Agosto;
Documento comprovativo de terem sido cumpridas as leis
do recrutamento militar;
Documento comprovativo da posse da licenciatura adequada;
Certidão comprovativa das classificações obtidas em cada disciplina do curso;
Três exemplares do curriculum vitae e de quaisquer outros
documentos que facilitem a formação de um juízo sobre as
aptidões dos candidatos;
Declaração de disponibilidade para desempenhar funções em
exclusividade.

8 — Os documentos referidos nas alíneas a), b), c), d), e), f) e
g) do número anterior poderão ser substituídos por fotocópias simples,
sempre que a lei o permita.
9 — É dispensada a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas c), d) e e) do n.o 7 aos candidatos que declararem nos respectivos requerimentos, em alíneas separadas, sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente às condições fixadas.
10.1 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e da entrevista de selecção, bem como o sistema de classificação,
constam das actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas
facultadas aos interessados sempre que solicitadas.
10.2 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas em local próprio na Escola Superior de Tecnologia e Gestão,
sita na Rua de D. Afonso III, 1 e 3, em Beja.
11 — O vencimento é o correspondente ao escalão I, índice 185,
da escala salarial da carreira do pessoal docente superior, constante
do anexo n.o 2 ao Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro.
12 — O presente concurso decorrerá em duas fases: avaliação curricular e entrevista.
19 de Setembro de 2005. — O Presidente, José Luís Ildefonso
Ramalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 8530/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
de 13 de Setembro de 2005:

N.o 190 — 3 de Outubro de 2005

a tempo parcial (40 %), de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro
de 2006.
20 de Setembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 8533/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 20 de Setembro de 2005:
Mestra Maria Leonor Gambini Sousa Guedes — autorizada a contratação, em regime de contrato administrativo de provimento, na categoria de equiparada a assistente a tempo parcial, quatro horas/semana,
na área científica de Línguas Estrangeiras, na Escola Superior de
Educação deste Instituto, de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro
de 2006.
20 de Setembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 8534/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 20 de Setembro de 2005:
Licenciado António Manuel Ferreira da Fonseca — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento na categoria de
equiparado a assistente, em regime de tempo integral, na área científica de Teatro, na Escola Superior de Educação deste Instituto,
de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro de 2007.
20 de Setembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 8535/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
de 14 de Setembro de 2005:
Licenciada Alexandra Maria Fernandes Leandro — autorizada a contratação, em regime de contrato administrativo de provimento, na
Escola Superior de Educação deste Instituto como equiparada a
assistente, para leccionar um horário completo de 1 de Outubro
de 2005 a 30 de Setembro de 2006, em substituição da mestra
Joana Lobo de Mesquita Pires Fernandes que se encontra em dispensa (PRODEP Doutoramento, PRODEP III, medida n.o 5, acção
n.o 3, projecto n.o 05.03/c/c1056.019/03).
20 de Setembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 8536/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
de 15 de Setembro de 2005:
Mestre Filipa Maria Paula Coelho Caldeira Canavarro de
Morais — autorizada a contratação, em regime de contrato administrativo de provimento, na Escola Superior de Educação deste
Instituto como equiparada a assistente, para leccionar um horário
completo de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro de 2006.
20 de Setembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 8537/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 20 de Setembro de 2005:

Mestre Carla Susana Ribeiro Patrão — autorizada a contratação, em
regime de contrato administrativo de provimento, na Escola Superior de Educação deste Instituto, como equiparada assistente, a
tempo parcial (50 %), de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro
de 2006.

Mestre Maria de Fátima Pereira da Silva — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento na Escola Superior de
Educação deste Instituto na categoria de equiparada a assistente,
em regime de tempo integral, na área científica de psicologia e
de Ciências da Educação, de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro
de 2007.

20 de Setembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

21 de Setembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

Aviso n.o 8531/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do 13 de Setembro de 2005:

Aviso n.o 8538/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 20 de Setembro de 2005:

Licenciado Álvaro Manuel Vieira Morcela — autorizada a contratação, em regime de contrato administrativo de provimento, na Escola
Superior de Educação deste Instituto, como equiparado a assistente,
a tempo parcial (50 %), de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro
de 2006.

Mestre Philippe Bernard Loff — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento na categoria de equiparado a assistente, em regime de tempo integral, na área científica de Prática
Pedagógica do 1.o Ciclo do Ensino Básico, na Escola Superior de
Educação deste Instituto, de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro
de 2007.

20 de Setembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 8532/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
de 13 de Setembro de 2005:
Licenciado Rui Miguel Correia Ramos — autorizada a contratação,
em regime de contrato administrativo de provimento, na Escola
Superior de Educação deste Instituto, como equiparado a assistente,

21 de Setembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 8539/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 20 de Setembro de 2005:
Licenciada Sandra Luísa Rodrigues Madeira — autorizada a contratação, em regime de contrato administrativo de provimento, na

