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Categoria, serviço e local onde desempenha funções (se for o
caso);
Identificação do concurso a que se candidata, bem como o Diário
da República em que foi publicado o respectivo aviso.
14.2 — Juntamente com o requerimento de admissão, os candidatos
deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Curriculum vitae detalhado, com indicação dos seguintes elementos, para além de outros julgados necessários para melhor
esclarecimento do júri:
Identificação;
Habilitações académicas e profissionais;
Experiência profissional;
b) Documento de identificação — juntar fotocópia do bilhete de
identidade;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias exigidas;
d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais
(acções de formação, especializações, seminários);
e) Documentos comprovativos dos elementos que os candidatos
considerem relevantes para a apreciação do seu mérito ou
que possam constituir motivo de preferência legal;
f) Documentação respeitante aos requisitos gerais de admissão
a que alude o artigo 29.o, com excepção da alínea c), do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, a que se refere o
n.o 7.1 do presente aviso, sendo dispensada a apresentação
da mesma, desde que os candidatos declarem nos respectivos
requerimentos, sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente aos requisitos gerais de
admissão ao concurso.
15 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
16 — Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas
declarações.
17 — A lista de admissão, exclusão e a lista de classificação final
do respectivo concurso, bem como quaisquer outros elementos necessários ao esclarecimento dos interessados, serão afixadas na Escola
Superior de Saúde e nos serviços centrais do Instituto Politécnico
de Leiria, nos termos da alínea i) do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, ou serão notificados por ofício registado,
nos termos do artigo 34.o do referido decreto-lei.
18 — O júri terá a seguinte composição:
Presidente — Elísio Augusto Gomes Pinto, presidente do conselho directivo da Escola Superior de Saúde de Leiria.
Vogais efectivos:
Rosa Maria da Silva Marcos, técnica superior de 2.a classe
de BD da Escola Superior de Saúde de Leiria.
Maria Gomes Germano Lemos Guimarães, secretária da
Escola Superior de Saúde de Leiria.
Vogais suplentes:
Margarida Isabel Vilela Quintela Bonita, técnica profissional especialista principal de BD da Escola Superior de
Educação de Leiria.
Maria de Fátima Carreira Gonçalves, chefe de repartição
da Escola Superior de Saúde de Leiria.
19 — Na ausência ou impedimento, o presidente do júri será substituído pelo 1.o vogal suplente.
7 de Março 2005. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho n.o 9572/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 23 de Março de 2005:
Maria da Conceição Lima Alves Costa — autorizada a celebração de
contrato administrativo de provimento, precedida de concurso,
como técnica de 1.a classe da área de produção da carreira técnica
para o Instituto Politécnico de Lisboa, pelo período de um ano,
sendo tácita e sucessivamente renovável por períodos iguais, com
efeitos a partir da data da publicação no Diário da República, auferindo a remuneração mensal ilíquida de acordo com o sistema remuneratório em vigor. (Não carece de fiscalização prévia.)
4 de Abril de 2005. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.
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Instituto Superior de Engenharia
Despacho n.o 9573/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 4 do
artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 185/81, subdelego no presidente do
conselho científico do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa,
Prof. Doutor Elmano da Fonseca Margato, a competência que me
foi delegada pelo presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, para
presidir ao júri do concurso de provas públicas para professor-adjunto
na área científica de Engenharia Mecânica, âmbito das disciplinas
de Controlo de Sistemas, publicado pelo edital n.o 1959/2004 (2.a série)
no Diário da República, 2.a série, n.o 278, de 26 de Novembro de
2004.
12 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Aviso n.o 4590/2005 (2.a série):
Mário José da Silva Oliveira Martins — autorizada a comissão de
serviço extraordinária, nos termos do n.o 4 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e do n.o 2 do artigo 24.o
do Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, para a Escola Superior
de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre, com efeitos a partir
de 8 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
8 de Abril de 2005. — O Administrador, Joaquim António Belchior
Mourato.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Curso de Tecnologia da Comunicação Audiovisual
Contrato (extracto) n.o 1044/2005. — Por despacho da vice-presidente:
Olívia Maria Marques da Silva — renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparada a professora-adjunta, com efeitos
a partir de 1 de Fevereiro de 2005 e validade até 31 de Janeiro
de 2007.
24 de Março de 2005. — O Chefe de Divisão de Administração
de Pessoal, Luís Carlos S. Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1045/2005. — Por despacho do presidente:
Maria João Dias Cortesão Paour Gordo Caldeira — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente,
em regime de tempo parcial, 20 %, com efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2004 e validade até 31 de Agosto de 2005.
30 de Março de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.

Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Contrato (extracto) n.o 1046/2005. — Por despacho da vice-presidente:
Mário Paulo Teixeira Pinto — renovado o contrato administrativo de
provimento como equiparado a professor-adjunto, com efeitos a
partir de 1 de Março e validade até 30 de Setembro de 2005.
1 de Abril de 2005. — O Chefe de Divisão de Administração de
Pessoal, Luís Carlos S. Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 9574/2005 (2.a série). — Por despacho
de 22 de Fevereiro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
do Porto:
Mário Paulo Teixeira Pinto — nomeado provisoriamente professor-adjunto, válido por três anos, com efeitos a partir da data da
aceitação.
29 de Março de 2005. — O Administrador, Orlando F. B. Fernandes.

