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e) Declaração, passada e autenticada pelo dirigente da hierarquia da qual depende o candidato, donde conste o conjunto
das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de trabalho
que ocupa;
f) Três exemplares do curriculum vitae detalhado, datado e
assinado.

ções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Leiria como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime de
tempo parcial (30 %), com efeitos a partir de 16 de Fevereiro e
termo em 31 de Julho de 2005.

13 — Fica dispensada a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a), c), d) e e) do número anterior aos funcionários da Escola
Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto em que se verifique
a existência de dados nos respectivos processos individuais.
14 — A relação de candidatos admitidos e ou excluídos e a lista
de classificação final serão publicitadas nos termos do disposto nos
artigos 33.o, 34.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
e serão afixadas no placard do Serviço de Pessoal.
15 — Constituição do júri:

Alzira Maria Rascão Saraiva, professora-coordenadora de nomeação
definitiva na Escola Superior de Educação de Leiria — autorizada
a equiparação a bolseiro fora do País no período de 19 a 23 de
Março de 2005.
Pedro de Carvalho da Silva, professor-adjunto de nomeação definitiva
na Escola Superior de Educação de Leiria — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País no período de 11 a 17 de Abril
de 2005.
Maria Isabel Antunes Marques de Azevedo Rocha, professora-adjunta
de nomeação definitiva na Escola Superior de Educação de Leiria — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País no período
de 28 de Maio a 2 de Junho de 2005.

Presidente — Alfredo Cruz Lourenço, vice-presidente do conselho directivo.
Vogais efectivos:
Susete Maria Lopes de Araújo, secretária, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos.
Cidália Maria Simões de Araújo, chefe de secção.
Vogais suplentes:
Maria José Rocha Paulos, assistente administrativa especialista.
Dina Maria de Almeida Marques, técnica de 2.a classe.
16 — Os membros do júri são funcionários da Escola.
29 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Aviso n.o 5409/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Abril
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Sílvia Alexandra Lopes dos Reis, equiparada a assistente do 1.o triénio
em regime de contrato administrativo de provimento na Escola
Superior de Turismo e Telecomunicações do Instituto Politécnico
da Guarda — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País no
período de 7 a 9 de Abril de 2005.
10 de Maio de 2005. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.
Aviso n.o 5410/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Abril
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Constantino Mendes Rei, professor-adjunto — nomeado para o cargo
de director da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em regime
de comissão de serviço, produzindo efeitos a partir de 20 de Abril
de 2005.
Pedro Alexandre Nogueira Cardão, professor-adjunto — nomeado
para o cargo de subdirector da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão, em comissão de serviço, produzindo efeitos a partir de
20 de Abril de 2005.
11 de Maio de 2005. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Escola Superior de Educação
o

a

Despacho (extracto) n. 11 766/2005 (2. série). — Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
De 28 de Fevereiro de 2005:
Filipe de Oliveira Gaio, docente — autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento para
exercer funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria como equiparado a assistente do 1.o triénio, em
regime de tempo parcial (40 %), com efeitos a partir de 16 de
Fevereiro e termo em 31 de Julho de 2005.
De 7 de Março de 2005:
Isabel Machado, docente — autorizado, por urgente conveniência de
serviço, o contrato administrativo de provimento para exercer fun-

De 26 de Abril de 2005:

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Despacho (extracto) n.o 11 767/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Abril de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa:
Licenciada Ana Crisina Arrabaça Miranda Queiroga Perdigão — nomeada provisoriamente por três anos professora-adjunta
do quadro do Instituto Superior de Contabilidade e Administração
de Lisboa, considerando-se rescindido o contrato como equiparada
a assistente do 2.o triénio a partir da data da posse. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.
Despacho (extracto) n.o 11 768/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Abril de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa:
Mestre Clotilde Paulina da Silva Celorico Palma — nomeada provisoriamente por três anos professora-adjunta, em comissão de serviço, para o quadro do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, considerando-se rescindido o contrato como
equiparada a professora-adjunta a partir da data da posse. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.
Despacho (extracto) n.o 11 769/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Abril de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa:
Licenciado Carlos Manuel da Silva Nunes — nomeado provisoriamente por três anos professor-adjunto do quadro do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, considerando-se
rescindido o contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio
a partir da data da posse. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
10 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA
Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara
Despacho n.o 11 770/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem
de Artur Ravara de 11 de Maio de 2005:
Licenciada Clara Maria Aguiar Nogueira de Carvalho — admitida
nesta Escola, por urgente conveniência de serviço, em regime de
acumulação e de tempo parcial (30 %), como equiparada a assistente

