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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.
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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;
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d) Os equiparados a professor-adjunto ou a assistente, da mesma
ou de outra escola, da área disciplinar em que é aberto o
concurso e que satisfaçam os requisitos de habilitações e
tempo de docência indicados na alínea b).
3 — O método de selecção a utilizar será a avaliação curricular,
complementada com uma entrevista individual, se o júri o entender
necessário.
3.1 — Na avaliação curricular ter-se-ão em consideração as habilitações académicas, o currículo científico e pedagógico e a experiência
profissional, constituindo factores preferenciais:
a) Mestrado no âmbito da Sociologia ou da Psicologia Social;
b) Experiência docente nos domínios da Educação e da Saúde
no Ensino Superior Politécnico;
c) Currículo científico, pedagógico e técnico inerente à área científica para a qual é aberto concurso, com especial ênfase no
domínio da Saúde, comportamentos e estratégias preventivas;
d) Coordenação e participação em projectos e experiências pedagógicas de intervenção institucional e comunitária no domínio
da promoção da saúde;
e) Experiência na concepção, implementação e desenvolvimento
de planos formativos envolvendo profissionais de saúde;
f) Conhecimentos dos contextos da Saúde e da Educação do
distrito de Setúbal.
4 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido à presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, Largo
dos Defensores da República, 1, 2910-470 Setúbal, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, em carta registada, com
aviso de recepção, dele devendo constar:
a) Identificação (nome completo, data de nascimento, número
e data do bilhete de identidade, residência, morada, telefone),
grau académico, respectiva classificação final, categoria e
cargo que actualmente ocupa;
b) Identificação do concurso a que se candidata.
5 — O requerimento deverá ser acompanhado de:
a) Certificado de registo criminal;
b) Atestado de robustez física e psíquica (Decreto-Lei n.o 319/99,
de 11 de Agosto);
c) Documento comprovativo de terem sido cumpridas as leis
de recrutamento militar, se for o caso;
d) Fotocópias dos documentos comprovativos dos graus académicos;
e) Três exemplares do curriculum vitae.
6 — É dispensada a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a), b) e c) do número anterior aos candidatos que declarem
nos respectivos requerimentos, sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente ao conteúdo de cada
uma delas.
7 — Nos termos do disposto no despacho conjunto n.o 373/2000,
de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 77,
de 31 de Março de 2000, faz-se constar a seguinte menção: «Em
cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.»
19 de Julho de 2005. — A Presidente, Maria Cristina Corrêa
Figueira.
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HOSPITAL DE EGAS MONIZ, S. A.
Despacho n.o 17 333/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de administração do Hospital de Egas Moniz, S. A., de 19 de
Julho de 2005:
Dr. José Leonel de Góis Horácio, assistente principal da carreira
de pessoal técnico superior de saúde do quadro de pessoal deste
Hospital — nomeado definitivamente, precedendo concurso, assessor da mesma carreira e quadro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, João Nabais.

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, S. A.
Despacho n.o 17 334/2005 (2.a série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005 do conselho de administração deste Hospital:
Madalena da Conceição Mendes Ribeiro Pires e Helena de Jesus
Caetano Lopes de Carvalho e Rêgo — nomeadas definitivamente,
em 19 de Julho de 2005, precedendo concurso interno de acesso
limitado, na categoria de técnico principal de neurofisiologia, da
carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal deste Hospital, aprovado pela Portaria n.o 754/94, de 17 de
Agosto, alterado pelas Portarias n.os 674/95, de 28 de Junho,
988/2000, de 14 de Outubro, e 1374/2002, de 22 de Outubro.
21 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Carvalho.

HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, S. A.
Deliberação (extracto) n.o 1082/2005. — Devidamente homologada por deliberação do conselho de administração deste Hospital
de 7 de Julho de 2005, torna-se pública a classificação final do internato
complementar de pediatria médica, o que lhe confere, nos termos
do n.o 1 do artigo 77.o da Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho, após
provas efectuadas neste Hospital, em 1 de Julho de 2005, o grau
de assistente de pediatria médica:
Dr.a Maria Pilar Nascimento Valente Martins Gonçalves — 17,8 valores.
19 de Julho de 2005. — A Administradora Executiva, Izabel Pinto
Monteiro.

HOSPITAL PADRE AMÉRICO — VALE DO SOUSA, S. A.
Deliberação n.o 1083/2005. — Por deliberação do conselho de
administração de 13 de Julho de 2005, foi homologada a acta de
classificação final do internato complementar de pediatria da Dr.a Ana
Luísa Machado Moreira Lobo, com a classificação final de 18,5 valores.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Abril de 2005. — A Vogal do Conselho de Administração,
Anabela Rêgo.

HOSPITAL DE SANTA MARTA, S. A.
Deliberação n.o 1084/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de Santa Marta, S. A., de 13 de Julho
de 2005, foram autorizadas as prorrogações do regime de horário
acrescido (quarenta e duas horas semanais) aos enfermeiros do quadro
deste Hospital abaixo indicados, pelo período de três meses, a partir
das datas adiante indicadas:

José Manuel da Ponte Anileiro Onofre, assistente graduado de pediatria do quadro de pessoal deste Hospital — nomeado, após concurso, chefe de serviço de pediatria do quadro do mesmo Hospital,
em regime de trinta e cinco horas semanais, sem dedicação exclusiva.

Maria da Graça Quaresma Pessoa — 1 de Junho de 2005.
Mário Alberto Matos Duque — 1 de Junho de 2005.
Armandina do Carmo Antunes — 10 de Junho de 2005.
Mercedes Gallego Bilbao Carvalho — 1 de Julho de 2005.
Susana Maria Vieira Ramos — 2 de Julho de 2005.
Paula Maria Pereira Santos — 6 de Julho de 2005.
Isidro Francisco Lutas Faustino — 8 de Julho de 2005.
Edite Jesus Pedro Nobre Diniz — 8 de Julho de 2005.
Maria Isabel Coelho Jorge — 8 de Julho de 2005.
Marília Fátima Santos Feteira — 12 de Julho de 2005.

22 de Julho de 2005. — A Chefe da Repartição de Pessoal, Helena
Marques.

27 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Administrador, A. Santos Silva.

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, S. A.
Aviso n.o 7231/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração de 20 de Julho de 2005:

