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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Despacho n.o 14 475/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
7 de Junho de 2005 e no uso de competência conferida pelo artigo 11.o
do Decreto-Lei n.o 175/2004, de 21 de Julho, conjugado com alínea i)
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 24/94, de 27 de Janeiro:
José Paulo Ferreira Pinto Brás — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto
a tempo parcial (50 %), por dois anos, com efeitos a partir de
7 de Janeiro de 2005, conforme o previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho.
8 de Junho de 2005. — A Directora, Lúcia Maria Simões F. Costa.
Despacho n.o 14 476/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
7 de Junho de 2005 e no uso de competência conferida pelo artigo 11.o
do Decreto-Lei n.o 175/2004, de 21 de Julho, conjugado com a alínea i)
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 24/94, de 27 de Janeiro:
João Paulo de Figueiredo — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente do 1.o triénio
a tempo integral, por mais dois anos, com efeitos a partir de 1 de
Julho de 2005, conforme o previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho.
8 de Junho de 2005. — A Directora, Lúcia Maria Simões F. Costa.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE COIMBRA
Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto
Aviso n.o 6391/2005 (2.a série). — Por despachos de 14 de Junho
de 2005 da presidente do conselho directivo da Escola Superior de
Enfermagem de Bissaya Barreto:
Maria do Céu Mestre Carrageta e Rosa Maria dos Santos Moreira
Galhardo, assistentes do 2.o triénio, a exercerem funções na Escola
Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto — nomeadas, em
comissão de serviço extraordinária, precedendo concurso, na categoria de professor-adjunto do quadro de pessoal da mesma instituição. A referida comissão de serviço, a converter-se em definitiva,
nos termos dos artigos 10.o e 11.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de
1 de Julho, determinará a cessação da nomeação em comissão de
serviço extraordinária na categoria de assistente do 2.o triénio.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
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Escola Superior de Saúde, com a categoria de auxiliar de apoio
e vigilância, do grupo de pessoal não docente do Instituto Politécnico de Leiria, com efeitos a partir do despacho autorizador.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.
Despacho (extracto) n.o 14 480/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Junho de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, proferido por delegação:
Ana Isabel Gomes Pires Pereira Jorge, Carla Alexandra Rebelo dos
Santos e Elisa Isabel Bento — autorizada, por urgente conveniência
de serviço, após concurso, a promoção/provimento na categoria
de técnico profissional de 1.a classe da área de biblioteca e documentação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do grupo
de pessoal não docente do Instituto Politécnico de Leiria, com
efeitos a partir do despacho autorizador. (Isentos de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2005. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Escola Superior de Dança
Despacho (extracto) n.o 14 481/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 17 de Junho
de 2005, nos termos do n.o 1 do artigo 24.o e da alínea c) do artigo 29.o
da Portaria n.o 413-A/98, de 17 de Julho, com as alterações introduzidas pela Portaria n.o 533-A/99, de 22 de Julho, foi homologado
o calendário do concurso de acesso ao 2.o ciclo do curso bietápico
de licenciatura em Dança, ramo Espectáculo e ramo Educação, da
Escola Superior de Dança, para o ano lectivo 2005-2006, o qual se
desenvolve nas seguintes datas:
Apresentação das candidaturas — de 11 de Julho a 2 de Setembro
de 2005;
Entrevistas aos candidatos (se necessário) — 14 e 15 de Setembro
de 2005;
Afixação dos resultados do concurso — 16 de Setembro de 2005;
Prazo para reclamações — 19 e 20 de Setembro de 2005;
Matrículas e inscrições — de 19 a 23 de Setembro de 2005.

16 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento.

20 de Junho de 2005. — A Secretária, Joaquina Antónia Pinto
Correia.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Instituto Superior de Contabilidade e Administração

Despacho (extracto) n.o 14 477/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Junho de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, proferido por delegação:

Despacho (extracto) n.o 14 482/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Junho de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa:

Felisbelo Rodrigues Lisboa, técnico superior de 2.a classe — autorizada, por urgente conveniência de serviço, após concurso, a promoção/provimento na categoria de técnico superior de 1.a classe
da área de engenharia mecânica da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão do grupo de pessoal não docente do Instituto Politécnico
de Leiria, com efeitos a partir do despacho autorizador. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Licenciada Lucília de Fátima Celeste Gomes, equiparada a assistente
do 2.o triénio além do quadro deste Instituto — autorizada a rescisão do contrato administrativo de provimento, com efeitos a partir
de 1 de Julho de 2005.

16 de Junho de 2005. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.

Instituto Superior de Engenharia

Despacho (extracto) n.o 14 478/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Junho de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Leiria, proferido por delegação:

Despacho n.o 14 483/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 23 de Maio de 2005:

17 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.

Diogo Lopes Saldanha e Michael Schon, docentes da Escola Superior
de Artes e Design deste Instituto — autorizada a equiparação a
bolseiro fora do País no período de 3 a 7 de Julho de 2005.

Licenciado Nuno Miguel Esteves Cláudio — autorizada a rescisão do
contrato como encarregado de trabalhos a tempo integral, a partir
de 23 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Junho de 2005. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

14 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Ana
de Carvalho Viana Baptista.

Despacho (extracto) n.o 14 479/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Junho de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, proferido por delegação:

Despacho n.o 14 484/2005 (2.a série). — Por despacho da presidente do conselho directivo do ISEL de 7 de Junho de 2005:

Pedro Miguel Rogeiro Prata — autorizada, por urgente conveniência
de serviço, após concurso, a nomeação em lugar do quadro da

Mestre Luís Ricardo Cardoso Gomes da Costa Borges, exercendo,
neste Instituto, as funções como equiparado a professor-adjunto
em regime de tempo integral — concedida a prorrogação da equi-

