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versidade, nomeada definitivamente na mesma categoria, com efeitos
a partir de 31 de Outubro de 2005.
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária (ECDU), publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Natália Isabel Bebiano da Providência
Costa, professora catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra, e Helmuth Robert Malonek, professor
catedático da Universidade de Aveiro, o conselho científico restrito
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em 26 de
Outubro de 2005, considera que a actividade científica e pedagógica
desenvolvida pela Doutora Maria Cecília Rosas Pereira Peixoto da
Costa satisfaz os requisitos do artigo 25.o do ECDU, pelo que deliberou
dar parecer favorável à sua nomeação definitiva.
3 de Novembro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 23 716/2005 (2.a série). — Por despacho de 31 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi a Prof.a Doutora Maria Isabel Mendes
Guerra Marques Cortez, professora associada, a exercer funções nesta
Universidade, nomeada definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir de 31 de Outubro de 2005.
Relatório a que se refere o artigo 20.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Ana Maria Nazaré Pereira, professora
catedrática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e Joana
M. C. P. Duclos, professora catedrática do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, o conselho científico restrito da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em
26 de Outubro de 2005, considera que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pela Prof.a Doutora Maria Isabel Mendes Guerra
Marques Cortez satisfaz os requisitos do artigo 20.o do ECDU, pelo
que deliberou dar parecer favorável à sua nomeação definitiva.
3 de Novembro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 23 717/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi autorizada a nomeação definitiva de
Maria Teresa Loureiro Baptista e Maria Manuela Pinto Valente
Pereira como técnicas profissionais especialistas do quadro desta Universidade, com efeitos a partir da data de aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Novembro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.
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do bacharel Mário Rui Moura Pereira. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
4 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Júlio César Ferrolho.
Despacho (extracto) n.o 23 719/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Outubro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi autorizado o contrato administrativo de provimento
para exercer funções de encarregado de trabalhos deste Instituto,
por urgente conveniência de serviço, a tempo integral, com efeitos
a partir de 10 de Outubro de 2005 e até 30 de Setembro de 2006
da bacharel Vera Cristina Mendes da Fonseca Pinto Ramos de Pina.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Júlio César Ferrolho.
Despacho (extracto) n.o 23 720/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Outubro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi autorizado o contrato administrativo de provimento
para exercer funções de equiparado a professor-adjunto além do quadro deste Instituto, por urgente conveniência de serviço, em regime
de tempo integral, com efeitos a partir de 6 de Outubro de 2005
e até 30 de Setembro de 2006, do licenciado Manuel da Silva Ribeiro,
considerando-se rescindido o contrato como equiparado a assistente
do 2.o triénio a partir da mesma data. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
4 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Júlio César Ferrolho.
Despacho (extracto) n.o 23 721/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Outubro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi autorizado o contrato administrativo de provimento
para exercer funções de equiparada a professor-adjunto além do quadro deste Instituto, por urgente conveniência de serviço, em regime
de exclusividade, com efeitos a partir de 6 de Outubro de 2005 e
até 30 de Setembro de 2006, da licenciada Maria Carlos da Paixão
Sequeira de Mourato Annes, considerando-se rescindido o contrato
como equiparada a assistente do 2.o triénio a partir da mesma data.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Júlio César Ferrolho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA
Escola Superior de Enfermagem
de Calouste Gulbenkian de Lisboa
Despacho (extracto) n.o 23 722/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Agosto de 2005 da presidente do conselho directivo
da Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian, de
Lisboa:

Aviso n.o 10 411/2005 (2.a série). — O pedido de rescisão do
contrato administrativo de provimento celebrado entre o Instituto
de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico de Coimbra
apresentado pela licenciada Anabela Alcobia Veríssimo de França
Gouveia, foi aceite pelo presidente deste Instituto em 3 de Novembro
de 2005, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2005.

Miguel Joaquim Nunes Serra, enfermeiro graduado do quadro de
pessoal do Hospital de Santo António dos Capuchos — autorizada
a renovação da comissão de serviço extraordinária na Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian de Lisboa, como equiparado a assistente do 2.o triénio da carreira de pessoal docente
do ensino superior politécnico, por dois anos e em regime de dedicação exclusiva, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 135, da referida carreira, com efeitos a 1 de Outubro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

4 de Novembro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

24 de Outubro de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo, Elcínia Marques Gonçalves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Instituto Superior de Contabilidade e Administração

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

Despacho (extracto) n.o 23 718/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Outubro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi autorizado o contrato admiministrativo de provimento
para exercer funções de encarregado de trabalhos deste Instituto,
por urgente conveniência de serviço, a tempo integral, com efeitos
a partir de 10 de Outubro de 2005 e até 30 de Setembro de 2006

Aviso n.o 10 412/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de
Setembro de 2005 da directora da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde do Porto e precedendo parecer favorável do conselho
científico:
Licenciada Cláudia Patrícia Sá Carvalho — celebrado contrato administrativo de provimento, por um ano, com efeitos a partir de 1 de

