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professor-adjunto na Escola Superior de Educação deste Instituto,
a partir de 3 de Janeiro de 2006, inclusive.

respondente ao escalão 1, índice 185, em regime de exclusividade,
conforme o anexo n.o 2 do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro.

18 de Janeiro de 2006. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

18 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Abílio Madeira Figueiredo.

Instituto Superior de Engenharia

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Deliberação n.o 146/2006. — A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, em
reunião de 5 de Dezembro de 2005, nos termos do disposto no
artigo 27.o, n.o 1, alínea e), dos Estatutos do ISEC, homologados
por despacho de 10 de Abril de 1997 do presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, publicados no Diário da República, 2.a série, n.o 99,
de 29 de Abril de 1997, e alterados pelo despacho n.o 12 742/98,
de 13 de Julho, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 168,
de 23 de Julho de 1998, pelo despacho n.o 17 060/98, de 14 de Setembro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 226, de 30 de
Setembro de 1998, e pelo despacho n.o 21 598/2000, de 11 de Outubro,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 248, de 26 de Outubro
de 2000, no artigo 4.o, n.o 1, alínea h), do regulamento do conselho
científico, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 54, de 5 de
Março de 1999, e nos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento
Administrativo, deliberou delegar as seguintes competências no presidente do conselho científico/comissões científicas dos departamentos:

Despacho (extracto) n.o 2543/2006 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Outubro de 2005 do presidente deste Instituto:

a) Concursos para assistentes: abertura, nomeação dos júris,
homologação e ordenação dos candidatos, propostas de
contratação;
b) Propor a renovação, prorrogação de contratos de pessoal
docente e encarregados de trabalhos;
c) Autorizar a frequência de disciplinas isoladas;
d) Autorizar equivalências entre disciplinas;
e) Autorizar a participação de docentes em júris de provas
académicas;
f) Autorizar a participação/integração de docentes em equipas
de investigação;
g) Autorizar alterações pontuais à distribuição de serviço docente.
19 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Jorge Fernandes Rodrigues Bernardino.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE COIMBRA
Escola Superior de Enfermagem
do Dr. Ângelo da Fonseca
Despacho (extracto) n.o 2541/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca de 16 de Novembro de 2005:
Mestre Catarina Isabel Fernandes Custódio dos Santos, assistente
do 2.o triénio da carreira de pessoal docente do ensino superior
politécnico — não renovado o contrato administrativo de provimento celebrado em 9 de Fevereiro de 2000, o qual terminará
em 10 de Fevereiro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
António de Jesus Couto.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Leonor de Lemos Fernandes Dias Teixeira Mendes — autorizada a
renovação do contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 2.o triénio, em regime de tempo integral
e exclusividade, com efeitos reportados a 1 de Agosto de 2005
e até 31 de Outubro de 2006, por urgente conveniência de serviço,
para exercer funções na Escola Superior de Educação de Santarém,
deste Instituto, com a remuneração relativa ao escalão 2, índice 140,
da carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico.
(Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
27 de Outubro de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 2544/2006 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Outubro de 2005 do presidente deste Instituto:
Luísa Maria da Silva Delgado — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente do
2.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade, com efeitos
reportados a 1 de Agosto de 2005 e até 31 de Outubro de 2006,
por urgente conveniência de serviço, para exercer funções na Escola
Superior de Educação deste Instituto, com a remuneração relativa
ao escalão 1, índice 135, da carreira de pessoal docente do ensino
superior politécnico. (Não carece de visto ou anotação do Tribunal
de Contas.)
27 de Outubro de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 2545/2006 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Outubro de 2005 do presidente deste Instituto:
Aldina Augusta Eleutério Duarte — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente
do 2.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade, com
efeitos reportados a 1 de Agosto de 2005 e até 31 de Outubro
de 2006, por urgente conveniência de serviço, para exercer funções
na Escola Superior de Educação deste Instituto, com a remuneração
relativa ao escalão 2, índice 140, da carreira de pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas.)
27 de Outubro de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 2546/2006 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Outubro de 2005 do presidente deste Instituto:
José Manuel Basto Soares — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparado a assistente do
2.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade, com efeitos
reportados a 1 de Agosto de 2005 e até 31 de Outubro de 2006,
por urgente conveniência de serviço, para exercer funções na Escola
Superior de Educação deste Instituto, com a remuneração relativa
ao escalão 3, índice 150, da carreira de pessoal docente do ensino
superior politécnico. (Não carece de visto ou anotação do Tribunal
de Contas.)
27 de Outubro de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)

Escola Superior de Saúde da Guarda

Despacho (extracto) n.o 2547/2006 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Outubro de 2005 do presidente deste Instituto:

Despacho n.o 2542/2006 (2.a série). — Por despacho autorizador
do presidente do Instituto Politécnico da Guarda de 11 de Janeiro
de 2006:

Cristina Maria Junceiro Novo Santos Canez — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 2.o triénio, em regime de tempo integral e exclusividade,
com efeitos reportados a 1 de Agosto de 2005 e até 31 de Outubro
de 2006, por urgente conveniência de serviço, para exercer funções
na Escola Superior de Educação de Santarém, deste Instituto, com
a remuneração relativa ao escalão 1, índice 135, da carreira de
pessoal docente do ensino superior politécnico. (Não carece de
visto ou anotação do Tribunal de Contas.)

Mestre Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques, enfermeira-chefe do Centro de Saúde de Trancoso da Sub-Região de Saúde
da Guarda — nomeada professora-adjunta para um lugar de quadro
da Escola Superior de Saúde da Guarda.
A presente nomeação é feita por um período provisório de três anos,
em comissão de serviço extraordinária, sendo o vencimento o cor-

27 de Outubro de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)

