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Instituto Superior de Contabilidade e Administração

de professor-adjunto em tempo integral, com início em 15 de Janeiro
e até 7 de Maio de 2005.

Despacho (extracto) n.o 9575/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Março de 2005 do presidente do Instituto Politécnico:

11 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus Domingos.

António Coelho Marinho — rescindido, por mútuo acordo, o contrato
administrativo de provimento na categoria de equiparado a assistente, em regime de tempo parcial (40 %), com efeitos a partir
de 28 de Fevereiro de 2005.

Despacho (extracto) n.o 9581/2005 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Outubro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:

1 de Abril de 2005. — O Chefe de Divisão de Administração de
Pessoal, Luís Carlos S. Fernandes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extracto) n.o 9576/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Abril de 2005 do presidente deste Instituto:
Ana Ester Machado Martins — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente do
2.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade, pelo
período de dois anos, com efeitos reportados a 3 de Janeiro de
2005, por urgente conveniência de serviço, para exercer funções
na Escola Superior de Gestão, deste Instituto, com a remuneração
correspondente ao escalão 2, índice 140, do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas.)
12 de Abril de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 9577/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Abril de 2005 do presidente deste Instituto:
Nuno Miguel Duarte Pereira — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto,
em regime de tempo integral e exclusividade, pelo período de dois
anos, com efeitos reportados a 5 de Janeiro de 2005, por urgente
conveniência de serviço, para exercer funções na Escola Superior
de Gestão deste Instituto, com a remuneração correspondente ao
escalão 1, índice 185, do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva do
Tribunal de Contas.)
12 de Abril de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extracto) n.o 9578/2005 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Setembro de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Tomar, por delegação:
Catarina Alexandra Freitas da Silva — contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 1.o triénio em regime
de tempo parcial (50 %), por urgente conveniência de serviço, da
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, do Instituto Politécnico
de Tomar, com início em 1 de Outubro de 2004 e com a duração
de um ano, auferindo a remuneração correspondente a 50 % do
escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico, para esta categoria.
(Contrato isento de fiscalização prévia por parte do Tribunal de
Contas.)
12 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente, António Pires da Silva.
Despacho n.o 9579/2005 (2.a série). — Exonero, a seu pedido,
do cargo-presidente do Instituto Politécnico de Tomar o engenheiro
Rui da Costa Marques Sant’Ovaia com efeitos a partir de hoje.

Licenciada Maria Alzira Pina de Albuquerque — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola
Superior de Enfermagem, como equiparada a assistente, em regime
de tempo parcial, 30 % do vencimento de assistente do 1.o triénio
em tempo integral, nos períodos de 1 de Outubro a 30 de Novembro
de 2004 e de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2005.
13 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus Domingos.
Despacho (extracto) n.o 9582/2005 (2.a série). — Por despacho
de 7 de Março de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de
Viseu:
Licenciado Paulo Jorge Tavares Neves — autorizada a celebração de
contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior
de Educação, como equiparado a assistente, em regime de tempo
parcial, 20 % do vencimento de assistente do 2.o triénio sem mestrado em tempo integral, com início em 14 de Fevereiro até 9 de
Maio de 2005.
13 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus Domingos.
Despacho (extracto) n.o 9583/2005 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Fevereiro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Prof.a Doutora Manuela Maria da Conceição Ferreira — autorizada
a celebração do contrato administrativo de provimento, por urgente
conveniência de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu,
Escola Superior de Educação, como equiparada a professora-coordenadora, em regime de tempo parcial, 20 % do vencimento de
professor-coordenador em tempo integral, com início em 18 de
Fevereiro e até 27 de Maio de 2005.
13 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus Domingos.
Rectificação n.o 716/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 25, de 4 de Fevereiro de 2005,
a p. 1799, o despacho (extracto) n.o 2775/2005, referente ao mestre
Paulo Bruno Pereira Paiva Alves, rectifica-se que onde se lê «com
efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 e até 31 de Julho de 2005»
deve ler-se «com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 e até
31 de Agosto de 2005, por urgente conveniência de serviço.».
12 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus Domingos.

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO ALENTEJO, S. A.
Despacho n.o 9584/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, S. A., de
6 de Abril de 2005:

13 de Abril de 2005. — O Presidente, José Bayolo Pacheco de
Amorim.

Maria do Carmo Inverno Geadas, enfermeira graduada do quadro
de pessoal do Hospital de São Paulo de Serpa — autorizado o
regime de horário acrescido (quarenta e duas horas semanais), a
partir de 1 de Abril de 2005, pelo período de seis meses. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

13 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Manuel da Cunha Rêgo.

Despacho (extracto) n.o 9580/2005 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Fevereiro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciada Sofia Margarida Guedes de Campos Salvado Pires — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por
urgente conveniência de serviço, com o Instituto Politécnico de
Viseu, Escola Superior de Educação, como equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial, 20 % do vencimento

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, S. A.
Despacho n.o 9585/2005 (2.a série). — Por despacho do director
do Serviço de Gestão de Recursos Humanos de 22 de Março de
2005:
Prazeres da Conceição Figueiredo dos Santos, enfermeira especialista — concedida a redução de horário de trabalho para trinta horas

