N.o 139 — 21 de Julho de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

a partir de 29 de Abril de 2005, por ter requerido as provas de
doutoramento.
De 23 de Junho de 2005:
Raul Angel Iturra Redondo — autorizada a recondução na categoria
de professor catedrático convidado além do quadro deste Instituto
a partir de 15 de Maio de 2005.
De acordo com o n.o 2 do artigo 31.o, conjugado com o artigo 20.o,
do ECDU, a recondução foi aprovada em reunião do conselho
científico de 15 de Junho de 2005, com base nos pareceres elaborados pelos Profs. Doutores José Carlos Gomes da Silva e Brian
Juan O‘Neill.
Vanda Cristina Mendes dos Santos Silva Almeida Aleixo, assistente
administrativa da carreira de assistente administrativo do quadro
de pessoal não docente do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa — nomeada definitivamente, mediante reclassificação profissional, na categoria de técnico superior de 2.a classe
(área funcional de gestão) da carreira técnica superior do mesmo
quadro, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro,
considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da mesma
data.
(Não estão sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
28 de Junho de 2005. — O Presidente, Luís Antero Reto.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Aviso n.o 6868/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Outubro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda e de
20 de Outubro de 2004 do conselho científico da Escola Superior
de Desporto de Rio Maior:
Mestre Luís Filipe Cid Serra — autorizada a acumulação de quatro
horas semanais, no ano lectivo de 2004-2005, para exercer funções
docentes na Escola Superior de Educação da Guarda como equiparado a assistente do 2.o triénio, com início em 1 de Outubro
de 2004 e até 31 de Agosto de 2005.
5 de Julho de 2005. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro Mendes.
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Despacho (extracto) n.o 15 974/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Junho de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi concedida a equiparação a bolseiro fora do País, de
22 a 24 de Setembro, ao equiparado a assistente do 1.o triénio deste
Instituto licenciado Fernando Paulo Marques Carvalho. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.
Despacho (extracto) n.o 15 975/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Junho de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi concedida a equiparação a bolseiro fora do País, de
22 a 24 de Setembro, à equiparada a assistente do 1.o triénio deste
Instituto licenciada Célia Cristina da Silva Vicente. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.
Despacho (extracto) n.o 15 976/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Junho de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi concedida a equiparação a bolseiro fora do País de
2 a 5 de Outubro à professora-adjunta deste Instituto Doutora Maria
Borisovna Kuteeva. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA
Escola Superior de Enfermagem
de Maria Fernanda Resende
Despacho (extracto) n.o 15 977/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Maio de 2005 da presidente do conselho directivo
da Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende:

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Lino Miguel Almeida Janeiro — renovado o contrato como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime de acumulação de funções
e em tempo parcial (30 %), válido por dois anos, com efeitos a
partir de 1 de Maio de 2005.

Instituto Superior de Contabilidade e Administração

28 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Manuela Geraldes Gândara Janeiro Salvado.

Despacho (extracto) n.o 15 971/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de Junho de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de
provimento para exercer funções de equiparado a assistente do 2.o triénio além do quadro deste Instituto, em regime de tempo parcial (50 %),
por urgente conveniência de serviço, por um biénio, com efeitos a
partir de 14 de Julho de 2005 e até 13 de Julho de 2007 da licenciada
Ana Isabel Marinho Pires. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.
Despacho (extracto) n.o 15 972/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Junho de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi concedida a equiparação a bolseiro fora do País, em
9 e 10 de Junho, à professora-adjunta deste Instituto licenciada Sandra
Cristina Casquinha Gancho Custódio. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Serviços Centrais
Contrato (extracto) n.o 1359/2005:
Paulo Boaventura da Rocha Moreira — celebrado contrato administrativo de provimento como técnico superior de 2.a classe, precedendo concurso, auferindo o vencimento previsto na lei geral
para a respectiva categoria, válido por um ano, tácita e sucessivamente renovável por iguais períodos, com efeitos a partir de
1 de Junho de 2005.
4 de Julho de 2005. — Pelo Administrador, o Técnico Superior, Luís Carlos S. Fernandes.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras
Contrato (extracto) n.o 1360/2005:

Despacho (extracto) n.o 15 973/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Junho de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi concedida a equiparação a bolseiro fora do País de
22 a 24 de Setembro à equiparada a assistente do 1.o triénio deste
Instituto licenciada Tânia Alves de Jesus. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Maria Helena Ferreira Teixeira Ribeiro — celebrado contrato administrativo de provimento como técnica superior de 2.a classe, precedendo concurso, auferindo o vencimento previsto na lei geral
para a respectiva categoria, válido por um ano, tácita e sucessivamente renovável por iguais períodos, com efeitos a partir de
16 de Junho de 2005.

5 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.

5 de Julho de 2005. — Pelo Administrador, o Técnico Superior,
Luís Carlos S. Fernandes.

