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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

7.2 — É dispensada aos funcionários e agentes da Escola Superior
de Tecnologia da Saúde de Coimbra, a apresentação dos documentos
referidos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.o 7 do referido edital,
desde que os mesmos constem dos respectivos processos individuais.
8 — Critérios de ordenação das candidaturas:
a) Habilitações académicas;
b) Experiência de ensino na área de Tecnologias da Saúde em
Saúde Ambiental;
c) Experiência profissional nas áreas relacionadas com as tecnologias da saúde em Saúde Ambiental;
d) Actividades de investigação e publicações;
e) Adequação do currículo profissional para se integrar nos projectos de intervenção e investigação a desenvolver pela Escola,
bem como nas necessidades da área de ensino a que se destina
o concurso.
8.1 — São ainda critérios de selecção e seriação dos candidatos
a capacidade científica e pedagógica reveladas para o desempenho
das funções de professor-adjunto e especificamente a sua adequação
às actividades docentes e de investigação na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.
9 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos estão sujeitas
às punições previstas nos termos da lei.
10 — O júri poderá exigir aos candidatos a apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações.
11 — O não cumprimento do estipulado no presente edital implica
a exclusão liminar dos candidatos.
12 — Das decisões proferidas pelo júri não cabe recurso, excepto
quando arguidas de vício de forma, nos termos do artigo 29.o do
Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho.
13 — A admissão far-se-á por contrato administrativo de provimento ou em comissão de serviço extraordinária.
14 — A apresentação de candidaturas pode ser feita directamente
nos Serviços de Pessoal da Escola Superior de Tecnologia da Saúde
de Coimbra ou enviadas por correio, sob registo, dirigidas para a
Rua de 5 de Outubro, apartado 7006, 3046-854 Coimbra.
15 — Após deliberação do conselho científico, foram designados
para integrar o júri do concurso os seguintes elementos:
Presidente — Paula Cristina da Silva Albuquerque, professora-coordenadora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde
de Lisboa.
Vogais efectivos:
Victor José Lopes Rodrigues, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Ana Cristina Tavares Paixão dos Santos Girão, professora-coordenadora da Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Coimbra.
Vogais suplentes:
Zaida Moreira dos Santos Chieira Mariano Pego, professora-coordenadora da Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Coimbra.
Maria Elisa Machado Caria, professora-coordenadora da
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.
O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
18 de Janeiro de 2005. — A Directora, Lúcia Maria Simões F. Costa.
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de 14 de Novembro de 2004, em conformidade com o n.o 9 do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — O Presidente, em exercício, João Paulo
dos Santos Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA
Escola Superior de Enfermagem
de Maria Fernanda Resende
Despacho (extracto) n.o 2523/2005 (2.a série). — Por despacho
de 2 de Dezembro de 2004 da presidente do conselho directivo da
Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende:
Maria Eulália Leite da Mota Novais — nomeada provisoriamente e
por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de
Dezembro de 2004, precedendo concurso, professora-adjunta, escalão 1, índice remuneratório 185, do quadro de pessoal desta Escola.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Manuela Geraldes Gândara Janeiro Salvado.

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Despacho n.o 2524/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
21 de Dezembro de 2004, precedendo o respectivo concurso e homologação do conselho científico, na sua sessão de 15 de Dezembro
de 2004:
André Filipe Ferreira Coelho — autorizada na sequência de concurso,
a nomeação em regime de contrato administrativo de provimento
como assistente do 1.o triénio, ao abrigo e nos termos do n.o 1,
alínea a), do artigo 15.o e dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, dos artigos 4.o e 9.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, e do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 192/85, de 24 de Junho, com efeitos a 3 de Janeiro de
2005.
30 de Dezembro de 2004. — O Subdirector, Manuel de Almeida
Correia.
Despacho n.o 2525/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
24 de Novembro de 2004, precedendo deliberação favorável do conselho científico, foram celebrados contratos administrativos de provimento ao abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, com início a 1 de Janeiro e termo a 30
de Setembro de 2005, com os docentes:
Helena Paula Caseiro Vasco, equiparada a assistente do 2.o triénio — 40 %.
Lúcia Maria Simões Rosa Cleto, equiparada a assistente do 2.o triénio — 30 %.
Maria Emília Gaspar Oliveira S. Mouga, equiparada a assistente do
2.o triénio — 40 %.
Paula Alexandra Santos Mendes, equiparada a assistente do 1.o triénio — 40 %.
30 de Dezembro de 2004. — O Subdirector, Manuel Almeida
Correia.
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Despacho (extracto) n. 2521/2005 (2. série). — Por despacho
de 17 de Janeiro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de
Leiria:
Teresa Margarida Lopes da Silva Mouga, professora-adjunta da Escola
Superior de Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria —
autorizada a equiparação a bolseiro fora do País no período de
18 a 20 de Janeiro de 2005.
18 de Janeiro de 2005. — O Presidente, em exercício, João Paulo
dos Santos Marques.

Despacho n.o 2526/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
24 de Novembro de 2004, precedendo deliberação favorável do conselho científico:
Sílvia Maria Machado Sadio, equiparada a assistente do 1.o triénio,
a 50 % — celebrado contrato administrativo de provimento, ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, com efeitos a 1 e termo a 31 de Janeiro de 2005.
30 de Dezembro de 2004. — O Subdirector, Manuel Almeida
Correia.

Despacho (extracto) n.o 2522/2005 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Janeiro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de
Leiria:

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Ana Sofia da Costa Viana e Júlio Alberto Silva Coelho — autorizada
a nomeação definitiva como professor-adjunto da área científica
de Economia, Gestão e Marketing da Escola Superior de Tecnologia
do Mar do Instituto Politécnico de Leiria, com efeitos a partir

Aviso n.o 1050/2005 (2.a série). — 1 — Em conformidade com
os artigos 5.o, 7.o, 15.o e 17.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de
Julho, e demais disposições legais em vigor, o Instituto Politécnico

