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três jornais de expressão nacional e junto das administrações regionais
de saúde e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
11 — Resolução de dúvidas e esclarecimentos — o conselho directivo da ESTeSL, em articulação com o conselho científico, reserva-se
ao direito de estatuir sobre eventuais dúvidas que possam surgir.
20 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Manuel
Correia.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA
Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara
Aviso n.o 4893/2005 (2.a série). — Concurso documental para professor-adjunto na área de enfermagem de saúde materna e obstétrica,
edital n.o 1512/2004 (2.a série), de 14 de Agosto. — Para os devidos
efeitos, faz-se público que, após audiência prévia dos candidatos, em
reunião extraordinária do conselho científico de 19 de Abril de 2005,
foi homologada a lista de classificação final dos candidatos ao concurso
documental para professor-adjunto na área das Ciências de Enfermagem, na vertente de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica.
A referida lista encontra-se afixada na vitrina desta Escola a partir
do dia da publicação do presente aviso no Diário da República.
22 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Elisa
Maria Bernardo Garcia.

Escola Superior de Enfermagem
de Calouste Gulbenkian de Lisboa
Rectificação n.o 787/2005. — Por ter saído com inexactidão o
despacho (extracto) n.o 8684/2005 (2.a série), publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 77, de 20 de Abril de 2005, rectifica-se que
onde se lê, por título «Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior — Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian
de Lisboa» deve ler-se «Instituto Politécnico de Saúde de Lisboa — Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian de
Lisboa».
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INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DO PORTO
Escola Superior de Enfermagem de São João
Aviso n.o 4895/2005 (2.a série). — Torna-se público que a lista
de ordenação dos candidatos admitidos ao concurso documental para
preenchimento de duas vagas da categoria de professor-adjunto da
carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico, área científica de Ciências de Enfermagem, aberto pelo edital n.o 80/2005,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 9, de 13 de Janeiro
de 2005, homologada em 19 de Abril de 2005 pelo presidente do
conselho científico, se encontra afixada no expositor do átrio da Escola
Superior de Enfermagem de São João, sita na Rua do Dr. António
Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto.
21 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo
José Parente Gonçalves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extracto) n.o 10 263/2005 (2.a série). — Por despacho de 8 de Março de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, por delegação de competências:
Paulo Manuel de Almeida Lima, equiparado a assistente da Escola
Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico — autorizada a renovação do contrato por dois anos, com efeitos a partir de 8 de Março de 2005.
14 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 10 264/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Fevereiro de 2005 da presidente do Instituto Politécnico de Setúbal:
Sofia Alexandra da Silva Clemente — 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 1 de Março de 2005.
14 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

20 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo,
Elcínia Marques Gonçalves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior de Educação
Aviso n.o 4894/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Abril
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, proferido
ao abrigo da alínea h) do despacho n.o 20 729/2004 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 237, de 8 de Outubro
de 2004, foi autorizada a deslocação a Bruxelas, no período de 22
a 24 de Abril de 2005, ao professor Albano António de Sousa Varela
e Silva para uma reunião no âmbito do projecto «Mémoires d’Europe».
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Abril de 2005. — O Administrador, Joaquim António Belchior
Mourato.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Edital n.o 566/2005 (2.a série). — Considerando o disposto no
artigo 22.o, n.o 4, do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, e nos
artigos 35.o a 37.o do Código do Procedimento Administrativo, delego,
com a faculdade de subdelegação, no presidente do conselho directivo
do Instituto Superior de Engenharia, engenheiro Vítor Manuel Correia da Silva Santos, a presidência do júri do concurso de provas
públicas para o provimento de uma vaga de professor-adjunto do
Instituto Superior de Engenharia na área científica de Engenharia
Electrotécnica, grupo de disciplinas de Sistemas de Energia, aberto
pelo edital n.o 1818/2004, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 248, de 21 de Outubro de 2004.
27 de Abril de 2005. — O Presidente, Luís J. S. Soares.

Despacho (extracto) n.o 10 265/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Março de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
Marta Sofia Ribeiro Valido — autorizado o contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente, em regime de tempo
parcial, 50 %, por um período de cinco meses, para exercer funções
na Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, por urgente conveniência de serviço, com a remuneração
mensal ilíquida de E 504,09, com efeitos a partir de 1 de Março
de 2005.
18 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 10 266/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Fevereiro de 2005 da presidente do Instituto Politécnico de Setúbal:
Rui Alexandre de Brito Cunha e Silva — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente em regime
de tempo integral, por um período de seis meses, para exercer
funções na Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto,
com a remuneração mensal de E 1 008,19, com efeitos a partir
de 15 de Fevereiro de 2005, por urgente conveniência de serviço.
18 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 10 267/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Abril de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
Albérico Afonso Costa Alho, professor do quadro de nomeação definitiva do grupo 23 da Escola Secundária com 3.o Ciclo do Ensino
Básico Sebastião da Gama, requisitado na Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico — autorizada a nomeação provisória, em comissão de serviço, como professor-adjunto, por um
período inicial de três anos, com efeitos a partir da data da aceitação
do lugar.
18 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

