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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Despacho (extracto) n.o 15 453/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Março de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Leiria, foram autorizadas para a Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Leiria as contratações dos docentes abaixo indicados:
Ana Filipa Ferreira Colaço da Conceição — contratada como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime de exclusividade, pelo
período de um ano, com início em 24 de Fevereiro de 2005.
Paulo Maranha Nunes Tiago — contratado como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 40 %, cinco horas, de
24 de Fevereiro a 15 de Setembro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Carlos
Fernando Couceiro Sousa Neves.
Despacho (extracto) n.o 15 454/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Março de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Leiria, foram autorizadas, para a Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Leiria, as prorrogações das contratações dos docentes
abaixo indicados:
João Miguel Pissarra Coelho Gil — contratado como assistente do
2.o triénio, em regime de exclusividade, pelo período de um ano,
com início em 1 de Março de 2005.
Paulo Fernando Costa Braz — contratado como assistente do 2.o triénio, em regime de tempo integral, pelo período de um ano, com
início em 24 de Fevereiro de 2005.
Rui Filipe Vargas Sousa Santos — contratado como assistente do
2.o triénio, em regime de exclusividade, pelo período de um ano,
com início em 1 de Março de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Carlos
Fernando Couceiro Sousa Neves.
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Despacho (extracto) n. 15 455/2005 (2. série). — Por despacho de 1 de Março de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Leiria, foram autorizadas, para Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Leiria, as renovações das contratações dos docentes abaixo
indicados:
Carla Leonor Nunes Simões — contratada como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime de exclusividade, pelo período de
dois anos, com início em 1 de Março de 2005.
Marisa Catarina Conceição Dinis — contratada como equiparada a
assistente do 2.o triénio, em regime de exclusividade, pelo período
de dois anos, com início em 1 de Março de 2005.
Ricardo José Santos Antunes — contratado como assistente do
2.o triénio, em regime de exclusividade, pelo período de três anos,
com início em 27 de Fevereiro de 2005.
Rui Manuel Ribeiro Sousa Guerra — contratado como equiparado
a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo parcial, 30 %, quatro
horas, no período de 24 de Fevereiro a 15 de Setembro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
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tempo parcial, 40 %, cinco horas, no período de 1 de Março a
15 de Setembro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Carlos
Fernando Couceiro Sousa Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Instituto Superior de Engenharia
Despacho n.o 15 457/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 25 de Maio de 2005:
Mestre Maria João Almeida de Sá Barros — autorizado, por urgente
conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento
para exercer as funções como assistente do 2.o triénio, em regime
de tempo integral, pelo período de três anos, com início em 25
de Janeiro de 2005, considerando-se rescindido o contrato anterior.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 15 458/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 25 de Maio de 2005:
Licenciado Pedro Viçoso Fazenda — autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento para
exercer as funções como equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de tempo integral, pelo período de um ano, com início
em 17 de Março de 2005, considerando-se rescindido o contrato
anterior. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 15 459/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 25 de Maio de 2005:
Licenciado Carlos Manuel Mendes Guedes — autorizado, por urgente
conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento
para exercer as funções como equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de tempo integral, pelo período de um ano, com início
em 7 de Abril de 2005, considerando-se rescindido o contrato anterior. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 15 460/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 25 de Maio de 2005:
Licenciado Luís Fernando Alves Sousa — autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato adminstrativo de provimento para
exercer as funções de equiparado a assistente do 1.o triénio, em
regime de tempo integral, pelo período de oito meses e 28 dias,
com início em 7 de Abril de 2005, ao abrigo da medida n.o 5,
acção n.o 5.3, «Formação avançada de docentes do ensino superior»,
PRODEP III, considerando-se rescindido o contrato anterior. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Carlos
Fernando Couceiro Sousa Neves.

27 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.

Despacho (extracto) n.o 15 456/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

De 1 de Março de 2005:
Nuno Miguel Afonso Veiga — autorizada, para a Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, a prorrogação da contratação como assistente do 2.o triénio, em regime
de exclusividade, pelo período de um ano, com início em 1 de
Março de 2005.
De 16 de Março de 2005:
Henrique Amado Carvalho — autorizada, para a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, a contratação como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime de

Escola Superior de Educação
Aviso n.o 6760/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Maio
de 2005 da directora regional de Educação do Alentejo, foram autorizadas as seguintes requisições para o exercício de funções docentes
na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Portalegre,
a partir de 1 de Setembro de 2005 e válidas por um ano escolar:
Amélia de Jesus Gandum Marchão.
Ana Margarida Faria Soares Marques.
Ana Maria Chambel Pinto Garcia de Moura Tavares.
António Pedro Costa Moura Batista.

