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Rectificação n.o 1999/2005. — Por ter sido publicada com inexactidão a rectificação n.o 1854/2005 no Diário da República, 2.a série,
n.o 217, de 11 de Novembro de 2005, a p. 15 941, rectifica-se que
onde se lê «impedimento do substituto, Doutor António Maria Marques Mexia» deve ler-se «impedimento do substituído, Doutor António Maria Marques Mexia».
17 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Pedro Leão de Sousa.

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Aviso n.o 11 197/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de
Novembro de 2005 do presidente do conselho directivo, por delegação
de competências:
Doutor Leonel Henriques Domingues, professor auxiliar do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas — concedida a equiparação
a bolseiro no período de 8 a 10 de Novembro de 2005.
18 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.
o
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Aviso n. 11 198/2005 (2. série). — Por despacho de 15 de
Novembro de 2005 do presidente do conselho directivo, por delegação
de competências:
Licenciado Jaime Raul Seixas Fonseca, assistente convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas — concedida a equiparação a bolseiro no período entre 5 e 8 de Dezembro de 2005.
18 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 11 199/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de
Novembro de 2005 do presidente do conselho directivo, por delegação
de competências:
Licenciada Isabel Alexandra de Oliveira David, assistente convidada
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas — concedida
a equiparação a bolseiro fora do País entre 16 e 22 de Novembro
de 2005.
18 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 11 200/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de
Novembro de 2005 do presidente do conselho directivo, por delegação
de competências:
Licenciada Dora Alexandra Esteves Martins, monitora do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas — concedida a equiparação
a bolseiro fora do País entre os dias 28 de Novembro e 1 de Dezembro de 2005.
18 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.

Instituto Superior Técnico
Aviso n.o 11 201/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 21 de Novembro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Sandra Maria Teixeira Dias de Moura Cosme, técnica profissional
de 1.a classe do quadro do Instituto Superior Técnico — nomeada
definitivamente, após aprovação em concurso, técnica profissional
principal da carreira de técnico profissional de biblioteca e documentação do mesmo quadro, com efeitos a partir da data de aceitação da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
22 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Aviso n.o 11 202/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 21 de Novembro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Maria Leonilde Costa Nascimento Santos, técnica profissional especialista do quadro do Instituto Superior Técnico — nomeada defi-
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nitivamente, após aprovação em concurso, técnica profissional especialista principal da carreira de técnico profissional de biblioteca
e documentação do mesmo quadro, com efeitos a partir da data
de aceitação da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Aviso n.o 11 203/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 21 de Novembro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Maria Helena Martins Alves Ribeiro, técnica profissional especialista
do quadro do Instituto Superior Técnico — nomeada definitivamente, após aprovação em concurso, técnica profissional especialista principal da carreira de técnico profissional de biblioteca e
documentação do mesmo quadro, com efeitos a partir da data de
aceitação da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Aviso n.o 11 204/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 21 de Novembro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Maria Susel dos Reis Caetano Machado, técnica superior de 2.a classe
do quadro do Instituto Superior Técnico — nomeada definitivamente, após aprovação em concurso, técnica superior de 1.a classe
da carreira de técnico superior de química aplicada do mesmo quadro, com efeitos a partir da data de aceitação da nomeação. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho n.o 25 228/2005 (2.a série). — Por meu despacho e
por despacho do Secretário de Estado da Educação de 9 de Novembro
e de 7 de Outubro de 2005, respectivamente:
Clara Maria Parreiras Cachapa Vieira, assistente de administração
escolar do quadro de vinculação do distrito de Beja — transferida
para o lugar de assistente administrativa, índice 209, do quadro
de pessoal da Escola Superior de Saúde, com efeitos a partir de
1 de Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia. Não são
devidos emolumentos.)
9 de Novembro de 2005. — O Presidente, José Luís Ramalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Despacho n.o 25 229/2005 (2.a série). — Por despacho de 18
de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de
Setembro:
Mestra Maria João Martins Saraiva Torres — autorizado o contrato
administrativo de provimento para o exercício das funções de assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Educação, deste Instituto,
em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 26 de Novembro
de 2005, por ter iniciado funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida
de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro, e
posteriores alterações, acrescida de subsídios de refeição, de férias
e de Natal.
23 de Novembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 25 230/2005 (2.a série). — Por despacho de 18
de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de
Setembro:
Mestra Celina Raquel Nunes Gonçalves — autorizado o contrato
administrativo de provimento para o exercício das funções de assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Educação, deste Instituto,
em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 18 de Novembro
de 2005, por ter iniciado funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida

