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Doutor António Manuel Amorim dos Santos, professor catedrático
da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Doutor José Alexandre de Gusmão Rueff Tavares, professor catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de
Lisboa.
Doutor Henrique de Pinho Guedes Pinto, professor catedrático
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Doutor Valdemar Pedrosa Carnide, professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Doutora Olinda da Conceição Pinto Carnide, professora catedrática
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 25 340/2007
Por despacho (extracto) de 19 de Setembro de 2007 do reitor da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram designados os
seguintes professores para fazerem parte do júri do pedido de reconhecimento de habilitações ao grau de mestre de Olena Semenko
Kovtun:
Presidente — Doutor Arnaldo Alves Dias da Silva, professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Vogais:
Doutor Júlio Gil Vale Carvalheira, professor associado do Instituto
de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto.
Doutor José Carlos Marques de Almeida, professor auxiliar da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)

início em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de
2008. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
22 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.o 25 345/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi autorizada a
renovação do contrato administrativo de provimento de Sandra Maria
Alves Fialho de Almeida Palma Ferro como equiparada a assistente
do 2.o triénio, além do quadro, em regime de dedicação exclusiva,
para a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1,
índice 140, com início em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30
de Setembro de 2008. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
22 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 25 346/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 18 de Maio de 2007, foi rescindido à Doutora Maria de
Fátima Cabrita Mendes, por mútuo acordo, o contrato administrativo
de provimento como equiparada a professora-adjunta, na Escola Superior de Gestão deste Instituto, a partir de 31 de Maio de 2007.
19 de Outubro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

19 de Outubro de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho (extracto) n.o 25 341/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi autorizada a
Alice Jesus Teixeira a renovação do contrato administrativo de provimento, como equiparada a assistente do 2.o triénio, além do quadro,
em regime de dedicação exclusiva, para a Escola Superior Agrária
do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal
ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 135, com início em 1
de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
22 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.o 25 342/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a Ana Cristina
Diniz Vicente Pardal autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento, como equiparada a assistente do 2.o triénio,
além do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140, com
início em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de
2008. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
22 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.o 25 343/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi autorizada a
Alexandra Telo da Costa Trincalhetas Tomaz a renovação do contrato
administrativo de provimento, como equiparada a assistente do 2.o triénio, além do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140, com
início em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de
2008. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
22 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.o 25 344/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a Anabela Cândida Ramalho Durão autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento, como equiparada a assistente do 2.o triénio,
além do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140, com

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Despacho (extracto) n.o 25 347/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, por
força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, e por despacho do presidente deste Instituto, Doutor José
Manuel Torres Farinha, de 20 de Setembro de 2007, foi autorizada
ao mestre Ricardo Nuno Francisco do Carmo, após bom cabimento
de 7 de Agosto de 2007, a renovação da contratação, em regime
de contrato administrativo de provimento equiparado à categoria de
professor-adjunto da carreira docente do ensino superior politécnico,
para o Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de
Engenharia deste Instituto, nos termos dos artigos 8.o,12.o e 13.o do
Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de tempo integral,
com início a 1 de Outubro de 2007 e término a 30 de Setembro
de 2009, ficando, mensalmente, a ser remunerado pelo valor correspondente ao escalão 1, índice 185.
22 de Outubro de 2007. — O Administrador, Artur Cardoso Furtado.
Despacho (extracto) n.o 25 348/2007
No âmbito do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, por
força do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, e por despacho do presidente deste Instituto, Doutor José
Manuel Torres Farinha, de 20 de Setembro de 2007, foi autorizada
ao mestre Nuno Miguel Curto Malaquias, após bom cabimento de
7 de Agosto de 2007, a renovação da contratação, em regime de
contrato administrativo de provimento equiparado à categoria de professor-adjunto da carreira docente do ensino superior politécnico, para
o Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia deste Instituto, nos termos dos artigos 8.o,12.o e 13.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, em regime de tempo integral, com
início a 1 de Outubro de 2007 e término a 30 de Setembro de 2009,
ficando, mensalmente, a ser remunerado pelo valor correspondente
ao escalão 1, índice 185.
22 de Outubro de 2007. — O Administrador, Artur Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Escola Superior de Dança
Despacho (extracto) n.o 25 349/2007
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
3 de Outubro de 2007, foi a Vítor Manuel Mendes Garcia dos Santos
autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento
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como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade,
para a Escola Superior de Dança, com início em 15 de Setembro
de 2007 e fim em 14 de Setembro de 2009, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao índice 185, escalão 1, da tabela
remuneratória do pessoal docente do ensino superior politécnico.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 25 352/2007

Escola Superior de Música

Por despacho de 11 de Setembro de 2007 da presidente deste Instituto, foi a Ana Patrícia Fanha Rodrigues autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade,
para exercer funções na ESES deste Instituto, por urgente conveniência de serviço, com efeitos reportados a 1 de Setembro de 2007
e até 31 de Agosto de 2008, com a remuneração correspondente
ao escalão 1, índice 100, do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 25 350/2007

19 de Outubro de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.

19 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
Fernando Crespo.

Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21 de Setembro de 2006, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento de Francisco José Borges Cardoso como equiparado
a assistente do 2.o triénio, em regime de tempo integral, para a Escola
Superior de Música de Lisboa, com início em 1 de Outubro de 2006
e termo em 30 de Setembro de 2007, auferindo a remuneração mensal
ilíquida correspondente ao índice 135, escalão 1.o, da tabela remuneratória do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 25 353/2007

19 de Outubro de 2007. — O Director, José João de Almeida Gomes
dos Santos.

Por despacho de 11 de Setembro de 2007 da presidente deste Instituto, foi a Neusa Cristina Vicente Branco autorizada a celebração
do contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade,
para exercer funções na ESES deste Instituto, por urgente conveniência de serviço, com efeitos reportados a 1 de Setembro de 2007
e até 31 de Agosto de 2008, com a remuneração correspondente
ao escalão 1, índice 100, do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

19 de Outubro de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.

Escola Superior de Educação

Despacho (extracto) n.o 25 354/2007

Deliberação n.o 2246/2007
Torna-se público que o conselho administrativo da Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico do Porto, em reunião de 13
de Fevereiro, deliberou, ao abrigo do estatuído nas disposições legais
aplicáveis, designadamente os artigos 17.o e 27.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, 35.o e 36.o do Código do Procedimento
Administrativo e o n.o 2 do artigo 27.o dos Estatutos da Escola Superior
de Educação, publicados no Diário da República, 2.a série, n.o 80,
de 4 de Abril de 1998:
1) Delegar no presidente do conselho administrativo da Escola
Superior de Educação do Porto, professor-adjunto Dr. Rui Manuel
Pinto Oliveira Ferreira, as competências que lhe estão atribuídas para
a prática de todos os actos decisórios, no âmbito do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho;
2) Delegar no vice-presidente do conselho administrativo da Escola
Superior de Educação do Porto, professor-coordenador Doutor Alcino
Manuel Matos Vilar, a competência para autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao montante de E 5000;
3) Delegar na secretária da Escola Superior de Educação do Porto,
Dr.a Paula Cristina Pereira Vieira Murillo Y Araoz, a competência
para autorizar despesas com a locação de bens e serviços até ao montante de E 5000.
A referida deliberação produz efeitos a partir do dia 7 de Fevereiro
de 2007, considerando-se ratificados todos os actos praticados no seu
âmbito pelos delegados desde essa data.
21 de Fevereiro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
Rui Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho n.o 25 351/2007
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 40.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, e 27.o dos Estatutos da Escola Superior
de Enfermagem de Santarém, homologado pelo Despacho Normativo
n.o 53/99, de 4 de Novembro, com a redacção dada pelo despacho
n.o 14 571/2003 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 170, de 25 de Julho de 2003, designo o vice-presidente do conselho
directivo, professor-coordenador Joaquim Manuel Dias Duarte, para
integrar o conselho administrativo da Escola Superior de Enfermagem
de Santarém, bem como para me substituir nas minhas faltas e impedimentos, ratificando todos os actos praticados desde 21 de Março
de 2007 até à presente data.
25 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Joaquim Penedos Amendoeira Martins.

Por despacho de 10 de Setembro de 2007 da presidente deste Instituto, foi a Dina Maria Gomes Rocha Araújo autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo parcial e acumulação, para
exercer funções na ESES deste Instituto, por urgente conveniência
de serviço, com efeitos reportados a 1 de Setembro de 2007 e até
28 de Fevereiro de 2008, com a remuneração correspondente a 10 %
do escalão 1, índice 100 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Não carece de
visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 25 355/2007
Por despacho de 10 de Setembro de 2007 da presidente deste Instituto, foi a Ana Cristina da Silva Rodrigues Gomes autorizada a
renovação do contrato administrativo de provimento como equiparada
a professora-adjunta, em regime de tempo integral e exclusividade,
para exercer funções na ESES deste Instituto, por urgente conveniência de serviço, com efeitos reportados a 1 de Agosto de 2007
e até 31 de Julho de 2008, com a remuneração correspondente ao
escalão 2, índice 195, do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 25 356/2007
Por despacho de 10 de Setembro de 2007 da presidente deste Instituto, foi a Ana Margarida Almeida de Pinho Neno Togtema autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como
equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo integral e exclusividade, para exercer funções na ESES deste Instituto, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos reportados a 1 de Agosto de
2007 e até 31 de Julho de 2008, com a remuneração correspondente
ao escalão 1, índice 185, do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2007. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 25 357/2007
Por despacho de 31 de Agosto de 2007 da presidente deste Instituto,
foi a Diogo Batista Machado do Carmo autorizada a celebração de
contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo integral e exclusividade, para exercer
funções na ESDRM deste Instituto, por urgente conveniência de ser-

