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(2.a série), no Diário da República, 2.a série, n.o 93, de 13 de Maio
de 2005.

Despacho n.o 12 892/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 12 de Abril de 2005:

23 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.

Licenciado Manfred Niehus — autorizado, por urgente conveniência
de serviço, o contrato administrativo de provimento para exercer
as funções de equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de tempo integral, pelo período de um ano, com início em 18 de
Março de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Despacho n.o 12 886/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 10 de Maio de 2005:
Mestre Mário Rui Velez da Silva Domingues — autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de equiparado
a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (50 %), pelo
período de dois anos, com início em 10 de Novembro de 2004.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 12 887/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 10 de Maio de 2005:
Licenciado Rui Alberto de Almeida Cavaca Marcos — autorizada,
por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de equiparado
a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (50 %), pelo
período de dois anos, com início em 1 de Fevereiro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 12 888/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 27 de Abril de 2005:
Doutora Carla Maria Duarte da Silva e Costa — autorizada a nomeação definitiva como professora-coordenadora do quadro do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, ao abrigo dos artigos 10.o,
n.os 3, 4 e 5, e 11.o, n.o 9, do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de
Julho, com efeitos a partir de 29 de Abril de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 12 889/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 10 de Maio de 2005:
Licenciada Maria Isabel Esteves Coelho — autorizado, por urgente
conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento
para exercer as funções de equiparada a assistente do 1.o triénio,
em regime de tempo integral, pelo período de um ano, com início
em 17 de Março de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
23 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.
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Despacho n. 12 890/2005 (2. série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 12 de Abril de 2005:
Licenciado José Manuel Campos Lages Garcia Simão — autorizado,
por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de
provimento para exercer as funções como equiparado a assistente
do 2.o triénio, em regime de tempo integral, pelo período de um
ano, com início em 18 de Março de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 12 891/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 8 de Abril de 2005:
Licenciado Tiago Miguel Braga da Silva Dias — autorizado, por
urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento para exercer as funções como equiparado a assistente do
2.o triénio, em regime de tempo integral, pelo período de um ano,
com início em 31 de Março de 2005, considerando-se rescindido
o contrato anterior. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
25 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.

25 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.
Despacho n.o 12 893/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 8 de Abril de 2005:
Licenciado Diogo dos Santos Remédios — 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 rescindidas as funções
anteriores. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
25 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.
Rectificação n.o 1011/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 94, de 16 de Maio
de 2005, a p. 7587, o edital n.o 588/2005 (2.a série), rectifica-se que,
no n.o 1, onde se lê «[. . .] e de acordo com o disposto nos artigos 7.o,
n.o 2, 10.o, n.os 1 e 2, 15.o, 22.o, 24.o e 27.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho» deve ler-se «[. . .] e de acordo com o disposto nos
artigos 5.o, 7.o, n.o 1, 10.o, n.os 1 e 2, 15.o, 21.o, 24.o e 29.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho».
19 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana Carvalho Viana Baptista.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extracto) n.o 12 894/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Março de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
João Miguel Bento Felicíssimo — 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 18 de Março de 2005, por urgente conveniência de serviço.
23 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente, Armando Pires.
Despacho (extracto) n.o 12 895/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Fevereiro de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
Manuel Fernando Roque da Costa Peralta — 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 1 de Fevereiro de 2005, por urgente conveniência de
serviço.
23 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente, Armando Pires.
Despacho (extracto) n.o 12 896/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Fevereiro de 2005 da presidente do Instituto Politécnico de Setúbal:
Armando José Gomes Ferreira dos Santos — autorizado o contrato
administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto,
em regime de tempo parcial, a 60 %, no período de 28 de Fevereiro
a 16 de Setembro de 2005, para exercer funções na Escola Superior
de Tecnologia de Setúbal, deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal ilíquida de E 1119,09, por urgente conveniência
de serviço.
23 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente, Armando Pires.

