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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-
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viço, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2007, 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.)

o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia, com
início em 1 de Setembro de 2007, por dois anos.

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

Despacho (extracto) n.o 25 359/2007

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extracto) n.o 25 358/2007
Por despacho de 4 de Setembro de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Viseu, foi ao mestre Francisco José Paulos Martins
autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento
como equiparado professor-adjunto, em regime de exclusividade, para

17 de Outubro de 2007. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

Por despacho de 4 de Setembro de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Viseu, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento do mestre Carlos Alberto Catorze Pereira
como equiparado a assistente, em regime de exclusividade, para o
Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia, com
início em 1 de Outubro de 2007, por dois anos.
19 de Outubro de 2007. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E.

Deliberação (extracto) n.o 2247/2007

Aviso (extracto) n.o 21 520/2007

Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar
de Lisboa Central, E. P. E., de 20 de Setembro de 2007, foi a Maria
Leonor Féria Alves Anjos Bastos Gomes Epifânio de Franca, chefe
de serviço de Radiologia, do quadro de pessoal do Centro Hospitalar
de Lisboa Central, E. P. E., Hospital de D. Estefânia, autorizada
a licença sem vencimento por 90 dias, ao abrigo do disposto do n.o 1
do artigo 74.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 117/99, de 11 de Agosto,
com início a 1 de Outubro de 2007.

Avaliação final do internato complementar
da época de Junho-Julho de 2007

15 de Outubro de 2007. — O Vogal Executivo,

Daniel Ferro.

CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, E. P. E.
Deliberação (extracto) n.o 2248/2007
Licença sem vencimento de longa duração

Pelo presente torna-se público que os internos abaixo indicados
concluíram o internato complementar nas datas mencionadas, o que
lhes confere o grau de assistente na respectiva área:
Nefrologia — Ana Albuquerque Tomás Mateus — (25 de Julho de
2007) — 18 valores.
Pediatria — Sofia Batista Castel Branco Sarafana — (10 de Julho
de 2007) — 19,3 valores.
19 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Eiras Carvalho.

HOSPITAL DE SANTA MARIA, E. P. E.
Deliberação (extracto) n.o 2249/2007

Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar
de Setúbal, E. P. E., de 27 de Setembro de 2007, foi à enfermeira
graduada Ana Isa Alexandre Catalão autorizada licença sem vencimento de longa duração, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do artigo 73.o
e do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com
efeitos a partir de 30 de Setembro de 2007. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de
11 de Outubro de 2007, foi autorizado o pedido de licença sem vencimento de longa duração de Álvaro José Machado, assistente hospitalar graduado de ortopedia do quadro de pessoal deste Hospital,
ao abrigo do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
com efeitos a 1 de Novembro de 2007.

22 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Alfredo Lacerda Cabral.

18 de Outubro de 2007. — O Director do Serviço de Recursos
Humanos, Jorge Alves.

PARTE H
CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
Aviso n.o 21 521/2007
Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
da categoria de técnico superior de polícia municipal principal
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira de 10 de Setembro de 2007, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar

da data da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar da categoria
de técnico superior de polícia municipal principal, do quadro do pessoal do município de Albufeira, a que corresponde o vencimento
mensal ilíquido de E 1503,05, correspondente ao índice 460 do sistema
retributivo da função pública, conforme o anexo II do Decreto-Lei
n.o 39/2000, de 17 de Março, e a Portaria n.o 88-A/2007, de 18 de
Janeiro.
2 — Foi dado cumprimento ao n.o 2 do artigo 41.o da Lei n.o 53/2006,
de 7 de Dezembro, sendo efectuada consulta à bolsa de emprego

