11 456

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir da
data de publicação no Diário da República.
21 de Julho de 2005. — A Presidente, Ana Maria B. O. Dias Malva
Vaz.
Despacho n.o 17 325/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 20 de Julho
de 2005 e nos termos do n.o 4 do artigo 22.o do Estatuto da Carreira
do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, delego no director da Escola
Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, António Mendes Pinto, a presidência do júri dos concursos de provas públicas para professor-adjunto nas áreas científicas de Ciências Sociais e de Gestão, abertos
respectivamente pelos editais n.os 1509/2004 e 1510/2004, publicados
no Diário da República, 2.a série, n.o 191, de 14 de Agosto de 2004.
Consideram-se ratificados todos os actos que no âmbito dos poderes
agora delegados tenham sido entretanto praticados até à data.
21 de Julho de 2005. — A Presidente, Ana Maria B. O. Dias Malva
Vaz.
Despacho (extracto) n.o 17 326/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de
12 de Julho de 2005:
Bacharel Luís José Pereira Cardoso Dias — celebrado contrato administrativo de provimento como encarregado de trabalhos, em regime
de tempo integral, por urgente conveniência de serviço, para a
Escola Superior de Tecnologia deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria,
com efeitos a 15 de Julho de 2005 e termo a 14 de Julho de 2006.
21 de Julho de 2005. — A Presidente, Ana Maria B. O. Dias Malva
Vaz.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 7230/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 21 de Julho de 2005:
Adriana Maria Cordeiro de Lima Pinho — autorizada a nomeação
em regime de comissão de serviço extraordinária, no Instituto Superior de Engenharia, na categoria de chefe de secção, área de serviços
académicos, com a remuneração correspondente ao índice 337,
escalão 1, com efeitos a partir da data da aceitação.
22 de Julho de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Instituto Superior de Engenharia
Contrato (extracto) n.o 1437/2005. — Por despacho da vice-presidente:
Albina Maria de Sá Ribeiro — renovado o contrato administrativo
de provimento como professora-coordenadora com agregação, com
efeitos a partir de 20 de Julho de 2005 e validade até 19 de Julho
de 2007.
11 de Julho de 2005. — O Administrador, Orlando F. Barreiro
Fernandes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extracto) n.o 17 327/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Junho de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
Maria Alexandra Vieira Frazão — autorizado o contrato administrativo de provimento como encarregada de trabalhos, por um ano,
para exercer funções na Escola Superior de Ciências Empresariais
deste Instituto Politécnico, por urgente conveniência de serviço,
com a remuneração mensal de E 935,62, com efeitos a partir de
17 de Junho de 2005.
15 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

N.o 154 — 11 de Agosto de 2005

Despacho (extracto) n.o 17 328/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Julho de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Vera da Conceição Vilelas Montes de Jesus, equiparada a assistente
da Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico — autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro no
período de 9 a 16 de Setembro de 2005.
18 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 17 329/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Julho de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Fernando Manuel Martins Cruz, equiparado a professor-adjunto da
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, deste Instituto Politécnico — autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro no
período de 26 de Agosto a 2 de Setembro de 2005.
19 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 17 330/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Junho de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Daniel José Medronho Foito, equiparado a professor-adjunto da
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico — autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro no
período de 28 de Junho a 2 de Julho de 2005.
19 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 17 331/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Maio de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Aníbal Jorge de Jesus Valido, professor-adjunto da Escola Superior
de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico — autorizada
a equiparação a bolseiro no estrangeiro no período de 30 de Maio
a 6 de Junho de 2005.
19 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 17 332/2005 (2.a série). — Pelo meu
despacho n.o 24 de 25 de Julho de 2005 e no âmbito da Portaria
n.o 413-A/98, de 17 de Julho, alterada pela Portaria n.o 533-A/99,
de 22 de Julho, foram autorizados os prazos abaixo indicados referentes à candidatura ao 2.o ciclo das licenciaturas bietápicas dos candidatos abrangidos pela alínea b.1) e b.2) do artigo 13.o da referida
legislação, ministradas na Escola Superior de Tecnologia do Instituto
Politécnico de Setúbal para o ano lectivo de 2005-2006, os quais se
tornam públicos:
Apresentação das candidaturas — de 22 a 31 de Agosto de 2005;
Selecção e seriação — de 1 a 5 de Setembro de 2005;
Publicação das listas de seriação — 9 de Setembro de 2005;
Reclamações — nos dias 12 e 13 de Setembro de 2005;
Publicação da lista definitiva — 16 de Setembro de 2005;
Inscrições e matrículas — de 19 a 23 de Setembro de 2005.
25 de Julho de 2005. — O Vice-Presidente, por delegação de competências, Armando José Pinheiro Marques Pires.
Edital n.o 731/2005 (2.a série). — 1 — Maria Cristina Corrêa
Figueira, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, ao abrigo
da alínea h) do n.o 1 do artigo 16.o dos Estatutos do Instituto Politécnico de Setúbal, homologados pelo Despacho Normativo n.o 6/95,
publicado no Diário da República, 1.a série-B, n.o 29, de 3 de Fevereiro
de 1995, faz saber que, nos termos do Estatuto da Carreira Docente
do Ensino Superior Politécnico (Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho)
se encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis, concurso documental
para provimento de uma vaga de professor-adjunto para a Escola
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, para a área
disciplinar de Ciências Sociais e Humanas — Sociologia.
2 — A este concurso poderão concorrer:
a) Os professores-adjuntos de outra escola superior politécnica
da área disciplinar para que é aberto o concurso;
b) Os assistentes que, com pelo menos três anos de bom e efectivo serviço na categoria, tenham obtido um diploma de estudos graduados ou estejam habilitados com o grau de mestre
ou equivalente na área disciplinar em que é aberto o concurso;
c) Os candidatos que, dispondo de currículo científico, técnico
ou profissional relevante, estejam habilitados com o grau de
mestre ou equivalente;

