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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

N.o 101 — 25 de Maio de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

do 1.o triénio, com a remuneração ilíquida mensal de E 453,68,
sem exclusividade, de 1 de Maio a 30 de Junho de 2005.
11 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Elisa
Maria Bernardo Garcia.
Despacho n.o 11 771/2005 (2.a série). — Por despacho da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem
de Artur Ravara de 11 de Maio de 2005:
Licenciada Anabela Ferreira Gama — admitida nesta Escola, por
urgente conveniência de serviço, em regime de acumulação e de
tempo parcial (30 %), como equiparada a assistente do 1.o triénio,
com a remuneração ilíquida mensal de E 453,68, sem exclusividade,
de 1 de Abril a 30 de Junho de 2005.
11 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Elisa
Maria Bernardo Garcia.
Rectificação n.o 912/2005. — Por ter saído com inexactidão, rectifica-se que, no despacho n.o 5497/2005 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 51, de 14 de Março de 2005, referente
à licenciada Cristina Rosa Soares Lavareda Baixinho, onde se lê «com
remuneração ilíquida mensal de E 501,10» deve ler-se «com a remuneração ilíquida mensal de E 504,10».
11 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Elisa
Maria Bernardo Garcia.

HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, S. A.
Aviso n.o 5411/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 12 de Abril de 2005:
Ana Cristina Barranha Alves — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica superior principal da carreira técnica superior do regime geral do quadro de pessoal deste Hospital, posicionada no escalão 1, índice 510, com efeitos a 1 de Maio de 2005,
ficando exonerada das anteriores funções. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)
12 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Teixeira.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE COIMBRA, S. A.
Deliberação n.o 739/2005. — Por deliberação de 10 de Fevereiro
de 2005 do conselho de administração deste Centro:
Ana Paula Castanheira da Silva Moutinho Vasco, assistente graduada
de patologia clínica do quadro deste Centro — autorizada, nos termos do n.o 1 do artigo 76.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março, a renovação da licença sem vencimento pelo período de
mais de um ano, a partir de 1 de Maio de 2005.
9 de Maio de 2005. — O Administrador Hospitalar, Carlos Gante.
Despacho n.o 11 772/2005 (2.a série). — Por despacho de 22
de Fevereiro de 2005 o Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde:
Helena Maria Loureiro de Vasconcelos, assistente de gastrenterologia
do quadro deste Centro — autorizada, nos termos dos artigos 21.o
e 22.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, a licença sem
vencimento pelo período de um ano a partir de 1 de Maio de
2005.
9 de Maio de 2005. — O Administrador Hospitalar, Carlos Gante.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE LISBOA, S. A.
Despacho n.o 11 773/2005 (2.a série). — Por despachos do administrador executivo:
De 17 de Março de 2005:
Luís António Gomes Esteves Duarte e Alexandra Cristina Gonçalves
Loureiro, enfermeiros graduados do quadro de pessoal deste Cen-
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tro — autorizadas as prorrogações de horário acrescido de quarenta
e duas horas semanais, a partir de 27 de Março de 2005.
Elsa Maria Mota Oliveira Mourão, enfermeira graduada do quadro
de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de horário
acrescido de quarenta e duas horas semanais, pelo período de seis
meses, a partir de 1 de Abril de 2005.
De 18 de Março de 2005:
Sandra Marina Penedo Silva Durão, enfermeira graduada do quadro
de pessoal deste Centro — autorizado o início de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a 15 de Março
de 2005.
De 31 de Março de 2005:
Sandra Maria Costa Silva Isidoro Santos, enfermeira graduada do
quadro de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de
horário acrescido de quarenta e duas horas semanais, pelo período
de seis meses, com efeitos a 14 de Março de 2005.
Por delegação da administradora hospitalar de 1 de Abril de 2005:
Carlos Daniel Silva Ventura, enfermeiro graduado do quadro de pessoal deste Centro — autorizada a sua exoneração a partir de 15
de Abril de 2005.
18 de Abril de 2005. — A Secretária-Geral, Carla Paulo Henriques.
Despacho n.o 11 774/2005 (2.a série). — Por despachos do administrador executivo:
De 7 de Abril de 2005:
Anabela Simão Pereira Gonçalves, enfermeira do quadro de pessoal
deste Centro — autorizada a prorrogação de horário acrescido de
quarenta e duas horas semanais, com efeitos a 19 de Março de
2005.
De 8 de Abril de 2005:
Margarida Maria Vieira Dias Antunes, enfermeira do quadro de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais, pelo período de seis meses,
com efeitos a 27 de Março de 2005.
Maria Teresa Mata Prista Lucas, enfermeira-chefe do quadro de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a 1 de Abril de
2005.
Josefa Guerra Ávila, enfermeira do quadro de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de horário acrescido de quarenta
e duas horas semanais, com efeitos a 7 de Abril de 2005.
Maria Manuela Aniceto Flores Duarte Silva, enfermeira-chefe do quadro de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de horário
acrescido de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a 7 de
Abril de 2005.
Ana Maria Farias Marques Santos Pereira Oliveira, enfermeira graduada do quadro de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais,
pelo período de seis meses, com efeitos a 14 de Abril de 2005.
18 de Abril de 2005. — A Secretária-Geral, Carla Paulo Henriques.
Despacho n.o 11 775/2005 (2.a série). — Por despacho do administrador executivo de 14 de Abril de 2005:
Cláudia Sofia Silva Branco, enfermeira graduada do quadro de pessoal
deste Centro — autorizada a prorrogação de horário acrescido de
quarenta e duas horas semanais, com efeitos a 27 de Março de
2005.
Maria Fátima Correia Morais, enfermeira graduada do quadro de
pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais, a partir de 6 de Maio
de 2005.
Paulo Jorge Martins Rodrigues, enfermeiro do quadro de pessoal
deste Centro — autorizada a prorrogação de horário acrescido de
quarenta e duas horas semanais, pelo período de seis meses, a
partir de 12 de Maio de 2005.
Maria Rosalina Guerreiro Loução Guerra, enfermeira graduada do
quadro de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de
horário acrescido de quarenta e duas horas semanais, pelo período
de seis meses, a partir de 1 de Junho de 2005.
18 de Abril de 2005. — A Secretária-Geral, Carla Paulo Henriques.

