N.o 149 — 4 de Agosto de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

técnico — autorizado o contrato administrativo de provimento
como equiparado a assistente, em regime de tempo parcial, 60 %,
no período de 7 de Abril a 30 de Setembro de 2005, com a remuneração mensal ilíquida de E 816,63, por urgente conveniência de
serviço.
14 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
o

a

Despacho (extracto) n. 16 901/2005 (2. série). — Por despacho de 10 de Março de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Maria Eugénia de Jesus Santos, professora-adjunta da Escola Superior
de Tecnologia do Barreiro, deste Instituto Politécnico — autorizada
a equiparação a bolseiro no estrangeiro no período de 19 a 26 de
Junho de 2005.
14 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extracto) n.o 16 907/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Maio de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciado Tiago Jorge Clamote de Figueiredo Lopes — autorizada
a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente
conveniência de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu,
Escola Superior de Saúde, como equiparado a assistente, em regime
de tempo parcial, 60 % do vencimento de assistente do 1.o triénio
em tempo integral, para os meses de Junho e Julho de 2005.
18 de Julho de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO ALENTEJO, S. A.

Despacho (extracto) n.o 16 902/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Maio de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:

Despacho n.o 16 908/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de administração do Hospital José Joaquim Fernandes, Beja,
de 8 de Julho de 2005:

Pedro Miguel Fortunato Miranda — autorizado o contrato administrativo de provimento como encarregado de trabalhos, em regime
de tempo integral, por um ano, para exercer funções na Escola
Superior de Tecnologia de Setúbal, deste Instituto Politécnico, com
a remuneração mensal ilíquida de E 935,62, com efeitos a partir
de 27 de Maio de 2005, por urgente conveniência de serviço.

Maria José Raposo Espanhol Brito, enfermeira especialista — autorizada a renovação do regime de horário acrescido (quarenta e
duas horas semanais), a partir de 1 de Setembro de 2005, pelo
período de seis meses. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 16 903/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Março de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Nuno Miguel Valero Ribeiro, professor-adjunto da Escola Superior
de Tecnologia de Setúbal, deste Instituto Politécnico — autorizada
a equiparação a bolseiro no estrangeiro no período de 19 a 31 de
Maio de 2005.
14 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 16 904/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Julho de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
Albina Monteiro da Silva, fotocopista de nomeação definitiva do quadro provisório de pessoal não docente da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, do Instituto Politécnico de Setúbal — autorizada
a nomeação definitiva como fotocopista principal, com efeitos a
partir da data da aceitação do lugar, considerando-se exonerada
do cargo anterior a partir da mesma data.
15 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
o

a

Despacho (extracto) n. 16 905/2005 (2. série). — Por despacho de 15 de Julho de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
Pedro Miguel Estácio dos Santos, técnico superior de 2.a classe da
carreira técnica superior de biblioteca e documentação de nomeação
definitiva do quadro da Câmara Municipal do Seixal — autorizada
a nomeação definitiva como técnico superior de 1.a classe, da mesma
carreira, para o quadro provisório da Escola Superior de Tecnologia
de Setúbal deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir da data
da aceitação do lugar, considerando-se exonerado do cargo anterior
a partir da mesma data.
18 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

18 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Manuel da Cunha Rêgo.

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, S. A.
Despacho n.o 16 909/2005 (2.a série). — Por despacho de 13
de Outubro de 2004 do conselho de administração:
Cláudia Cristina Lopes Sequeira, assistente eventual de gastrenterologia, colocada no Centro Hospitalar do Médio Tejo, S. A., Unidade de Abrantes — rescindido por mútuo acordo o contrato administrativo de provimento com efeitos a 2 de Maio de 2005.
22 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Silvino Maia Alcaravela.

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, S. A.
Aviso n.o 7098/2005 (2.a série). — Homologada por deliberação
do conselho de administração de 6 de Julho de 2005, a seguir se
publica a lista de classificação do exame final do internato complementar de medicina interna, realizado neste Hospital no dia 28 de
Junho de 2005:
Luísa Maria Pereira Rocha Pinto — 18,6 valores.
20 de Julho de 2005. — O Vogal Executivo, Pedro Roldão.

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, S. A.
Aviso n.o 7099/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Julho
de 2005 do conselho de administração:
José Manuel Soares Caetano, técnico de imagiologia de 1.a classe
do quadro de pessoal deste Hospital — concedida licença sem vencimento por 90 dias, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2005.
19 de Julho de 2005. — A Chefe da Repartição de Pessoal, Helena
Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

HOSPITAL DE EGAS MONIZ, S. A.

Despacho n.o 16 906/2005 (2.a série). — Por despacho de 21
de Abril de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Viana
do Castelo:

Deliberação n.o 1033/2005. — Por deliberação do conselho de
administração de 30 de Junho de 2005, aprovada pela Portaria
n.o 1032/95, de 24 de Agosto:

Mestre Jorge Manuel Ferreira da Silva Agostinho — autorizada a
renovação do contrato como equiparado a professor-adjunto para
a Escola Superior Agrária deste Instituto, em regime de exclusividade, por um biénio, com efeitos a partir de 1 de Abril de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Julho de 2005. — O Presidente, Rui Alberto Martins Teixeira.

Dr.a Cidália Graça Almeida Nobre Nunes, assistente graduada de
anestesiologia do quadro de pessoal deste Hospital — autorizada
a entrar no gozo de licença sem vencimento para acompanhamento
do cônjuge colocado no estrangeiro, por um período de três anos,
com início a 19 de Agosto de 2005.
12 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, João Nabais.

