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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

N.o 76 — 18 de Abril de 2006

de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:

iguais períodos até ao limite actualmente previsto na lei. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Doutora Rosa Porfíria Bizarro Monteiro dos Reis Soares, professora
auxiliar desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora
do País no período de 30 de Abril a 7 de Maio de 2006.

7 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, António Sousa Pereira.

22 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Faculdade de Medicina

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Despacho n.o 8740/2006 (2.a série). — Por despacho do director
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto de 13 de Fevereiro de 2006, proferido por delegação:

Aviso n.o 4775/2006 (2.a série). — Por despacho de 3 de Fevereiro de 2006 do presidente do conselho directivo deste Instituto,
por delegação de competências:

Célia Paula Azevedo Cravo Fonseca Teixeira — renovado o contrato
de trabalho a termo certo para o exercício de funções correspondentes às de assistente administrativo, pelo período de um ano,
com efeitos a partir de 4 de Março de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Fevereiro de 2006. — O Secretário, Manuel Sobral Torres.

Licenciada Sandra Isabel Neto Baía — contratada, em regime de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente de
serviço, para exercer funções equiparadas às de técnico superior
de 2.a classe na área de relações internacionais, com efeitos a 1 de
Março de 2006, por um ano, eventualmente renovável por iguais
períodos, até ao limite de três anos. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Despacho n.o 8741/2006 (2.a série). — Por despacho do director
de 21 de Fevereiro de 2006, proferido por delegação:

22 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, João
Abreu de Faria Bilhim.

Júlia Alexandra Matos Andrade, técnica profissional — renovado o
contrato de trabalho a termo certo, pelo período de seis meses,
com efeitos a partir de 11 de Abril de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Aviso n.o 4776/2006 (2.a série). — Por despacho de 3 de Fevereiro de 2006 do presidente do conselho directivo deste Instituto,
por delegação de competências:

21 de Fevereiro de 2006. — O Secretário, Manuel Sobral Torres.
Despacho n.o 8742/2006 (2.a série). — Por despacho do director
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto de 21 de Fevereiro de 2006, proferido por delegação:
Olga Cristina Chora Rodrigues — renovado o contrato de trabalho
a termo certo para o exercício de funções correspondentes às de
técnico, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 4 de
Abril de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Licenciada Sílvia Marisa Rodrigues Máximo Vicente — contratada,
em regime de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência
urgente de serviço, para exercer funções equiparadas às de técnico
superior de 2.a classe na área de gestão e administração pública,
com efeitos a 1 de Março de 2006, por um ano, eventualmente
renovável por iguais períodos, até ao limite de três anos. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
22 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, João
Abreu de Faria Bilhim.

21 de Fevereiro de 2006. — O Secretário, Manuel Sobral Torres.
Despacho n.o 8743/2006 (2.a série). — Por despacho do director
da Faculdade de 10 de Novembro de 2005, proferido por delegação:

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA

Paula Alexandra Magalhães Alves, auxiliar técnica — celebrado contrato de trabalho a termo certo pelo período de um ano, eventualmente renovável, com efeitos a partir de 12 de Janeiro de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil

23 de Fevereiro de 2006. — O Secretário, Manuel Sobral Torres.

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
Despacho n.o 8744/2006 (2.a série). — Por despacho de 3 de
Março de 2006 do presidente do conselho directivo do ICBAS, por
delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Maria Anita dos Ramos Ginja Gomes — contratada, em regime de
contrato de trabalho a termo certo, para a categoria equiparada
à de técnico de 2.a classe do Instituto de Ciências Biomédicas de
Abel Salazar, da Universidade do Porto, com efeitos a partir de
6 de Março de 2006, válido pelo período de um ano, eventualmente
renovável por iguais períodos até ao limite actualmente previsto
na lei. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
7 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, António Sousa Pereira.
Despacho n.o 8745/2006 (2.a série). — Por despacho de 31 de
Janeiro de 2006 do presidente do conselho directivo do ICBAS, por
delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Patrício Fernandes Silva — contratado, em regime de contrato de trabalho a termo certo, para a categoria equiparada à de auxiliar
técnico do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da
Universidade do Porto, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de
2006, válido pelo período de um ano, eventualmente renovável por

Despacho n.o 8746/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 4 do artigo 17.o dos Estatutos da Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil (ESEnfFG), aprovados pelo Despacho
Normativo n.o 18/99, de 15 de Março, e nos artigos 35.o a 41.o do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, determino o seguinte:
1 — Designo para presidir à comissão da qualidade da ESEnfFG
a professora-coordenadora Maria Margarida Varandas Prendi Beirão
Belo, vice-presidente do conselho directivo.
2 — Delego na professora-coordenadora Maria Margarida Varandas Prendi Beirão Belo, vice-presidente do conselho directivo, os poderes necessários para a coordenação da acção social escolar, com exclusão da vertente financeira.
3 — Este despacho produz efeitos a 15 de Fevereiro de 2006, ficando
ratificados todos os actos praticados ao abrigo dos números anteriores.
27 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo,
Helena Matos Silva.
Despacho n.o 8747/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 4 do artigo 17.o dos Estatutos da Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil (ESEnfFG), aprovados pelo Despacho
Normativo n.o 18/99, de 15 de Março, e nos artigos 35.o a 41.o do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, determino o seguinte:
1 — Designo para me substituir nas minhas ausências e impedimentos o professor-adjunto Óscar Manuel Ramos Ferreira, vice-presidente do conselho directivo.
2 — Delego no professor-adjunto Óscar Manuel Ramos Ferreira,
vice-presidente do conselho directivo, os poderes necessários para
a coordenação do Centro de Documentação da ESEnfFG.

