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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 9570/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 28 de
Fevereiro de 2005:
Mestre Germano Farias Martins — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial e de acumulação, por urgente conveniência
de serviço, para a Escola Superior de Tecnologia deste Instituto,
auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Março de 2005 e termo em
28 de Fevereiro de 2006.
14 de Abril de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 9571/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 7
de Março de 2005:
Mestre Fernando Manuel Alves Silva Pacheco Torgal — prorrogado
o contrato administrativo de provimento como assistente do 2.o triénio, em regime de tempo integral, por urgente conveniência de
serviço, para a Escola Superior de Tecnologia deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva
categoria, com efeitos a 8 de Março de 2005 e termo em 7 de
Março de 2006.
14 de Abril de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 4585/2005 (2.a série). — Por despacho da vice-presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Prof.a Doutora Regina
Maria Mendes de Abreu Cabral Nabais Menezes (em substituição
do presidente deste Instituto, ao abrigo do despacho n.o 23 589/2001),
de 13 de Abril de 2005:
José Eduardo Alves Godinho — autorizada a nomeação, em regime
de comissão de serviço extraordinária, na categoria de técnico principal, área de apoio à actividade científica, pedagógica, de investigação, de avaliação e formação, no Insituto Superior de Engenharia deste Instituto, com efeitos a partir da data da aceitação.
15 de Abril de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 4586/2005 (2.a série). — Por despacho da vice-presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Prof.a Doutora Regina
Maria Mendes de Abreu Cabral Nabais Menezes (em substituição
do presidente deste Instituto, ao abrigo do despacho n.o 23 589/2001),
de 14 de Abril de 2005:
Licenciado José Manuel de Oliveira Cardoso — autorizada a contratação, em regime de contrato administrativo de provimento, na
categoria de equiparado a assistente da Escola Superior de Educação deste Instituto, a tempo parcial, quatro horas/semana, na
área de Ciências Sociais, de 11 de Abril a 30 de Setembro de
2005.
15 de Abril de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Aviso n.o 4587/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Abril
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Anabela dos Santos Pires da Fonseca — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções no Instituto Politécnico da Guarda com a categoria de técnico principal, vencimento
correspondente ao índice 400, actualizável nos termos legais, produzindo efeitos a partir da publicação do presente aviso no Diário
da República.
8 de Abril de 2005. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro Mendes.
Aviso n.o 4588/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Abril
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Maria Natércia dos Anjos Antunes Teles Pina — autorizada a nomeação em comissão de serviço extraordinária para exercer funções
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no Insituto Politécnico da Guarda com a categoria de técnico superior principal, vencimento correspondente ao índice 560, actualizável nos termos legais, produzindo efeitos a partir da publicação
do presente aviso no Diário da República.
Maria Manuela Alves Freire Pinto de Azevedo — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções no Instituto
Politécnico da Guarda com a categoria de técnico superior principal,
vencimento correspondente ao índice 510, actualizável nos termos
legais, produzindo efeitos a partir da publicação do presente aviso
no Diário da República.
8 de Abril de 2005. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro Mendes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Aviso n.o 4589/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho
de 7 de Abril de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Leiria, no uso da competência delegada, nos termos do artigo 38.o
do CPA, se encontra aberto, pelo prazo de 20 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para uma vaga de técnico profissional de
2.a classe, área de biblioteca e documentação, existente no quadro
de pessoal da Escola Superior de Saúde, integrada neste Instituto
Politécnico.
2 — A publicação do presente aviso foi precedida de consulta, através da BEP, relativa a pessoal na situação de inactividade, bem como
solicitada à DGAP a emissão da declaração de inexistência, no cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.o 78/2003, de 23 de Abril,
que informou não haver pessoal nas condições requeridas.
2.1 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar posto
a concurso, caducando com o seu preenchimento.
4 — Conteúdo funcional — ao técnico profissional de 2.a classe da
carreira de biblioteca e documentação incumbe, genericamente, utilizando sistemas manuais ou automatizados, realizar tarefas relacionadas com a aquisição, o registo, a catalogação, a cotação, o armazenamento de espécies documentais, a gestão de catálogos, os serviços
de atendimento, de empréstimo e de pesquisa bibliográfica, assim
como a preparação de instrumentos de difusão, aplicando normas
de funcionamento de bibliotecas e serviços de documentação de
acordo com métodos e procedimentos previamente estabelecidos.
5 — Local e condições de trabalho — o local de trabalho é na biblioteca da Escola Superior de Saúde de Leiria, sendo a remuneração
a correspondente ao escalão e índice fixados no anexo ao Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei
n.o 44/99, de 11 de Junho, no Decreto-Lei n.o 247/91, de 10 de Julho,
e legislação complementar. As condições de trabalho e as regalias
sociais são as genericamente vigentes para os funcionários e agentes
da Administração Pública.
6 — O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/98,
de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção dada
pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e 247/91, de 10 de Julho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 276/95, de 25 de
Outubro.
7 — Condições de candidatura — podem candidatar-se ao presente
concurso todos os indivíduos que estejam ou não vinculados aos serviços e organismos previstos no n.o 1 do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, que satisfaçam, até ao fim do prazo das
candidaturas, os requisitos gerais e especiais de admissão.
7.1 — Requisitos gerais — reunir os requisitos referidos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, nomeadamente:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente
exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando
obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.
7.2 — Requisitos especiais:
a) Curso de formação técnico-profissional na área de biblioteca
e documentação de duração não inferior a três anos, para

