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2 — A frequência às aulas é obrigatória, não podendo as faltas
exceder um quinto das aulas de cada disciplina.
3 — O curso será ministrado em período pós-laboral.
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Despacho (extracto) n.o 850/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 30 de
Novembro de 2004:

O valor da propina, a pagar no acto da matrícula, será fixado pelo
conselho directivo da ESEB, sob proposta do Departamento de Ciências do Desporto e Educação Física.

Mestre Teresa Marta Duarte Silva Lupi de Ordaz Caldeira — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparada
a professora-adjunta, por urgente conveniência de serviço, em
regime de tempo integral, para a Escola Superior Agrária deste
Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a 10 de Dezembro de 2004 e
termo a 9 de Dezembro de 2006.

Artigo 6.o

29 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

Artigo 5.o
Propina

Classificação final
A classificação final do curso é a média aritmética das disciplinas
que o compõem, numa escala de 0 a 20 valores.
Artigo 7.o
Certificado
1 — Aos alunos aprovados na totalidade das disciplinas curriculares
será emitido um diploma com a classificação obtida.
2 — Aos alunos que não tenham completado o curso será emitido,
caso seja solicitado, certificado de frequência e aprovação nas disciplinas e respectiva classificação.
3 — A emissão do diploma será feita mediante o pagamento da
taxa prevista na tabela de emolumentos do IPB.
o

Artigo 8.

Dúvidas e omissões
As dúvidas e omissões ao presente documento serão esclarecidas
por despacho do presidente do IPB.
9 de Dezembro de 2004. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 847/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 12 de
Novembro de 2004:
Licenciado Francisco José Barbas Rodrigues — celebrado contrato
administrativo de provimento como equiparado a assistente, em
regime de tempo parcial e de acumulação, por urgente conveniência
de serviço, para a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, deste
Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a 12 de Novembro de 2004 e
termo a 31 de Julho de 2005.
29 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
o

a

Despacho (extracto) n. 848/2005 (2. série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 8 de
Outubro de 2004:
Mestre José Fernando Monteiro Madeira — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial e de acumulação, por urgente conveniência
de serviço, para a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, deste
Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a 11 de Outubro de 2004 e
termo a 14 de Fevereiro de 2005.

Despacho (extracto) n.o 851/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 20 de
Dezembro de 2004:
Licenciada Paula Maria Bártolo Martins Garrido — celebrado contrato administrativo de provimento, precedendo concurso, para o
lugar de estagiário, com vista ao posterior provimento de um lugar
de técnico superior de 2.a classe, da carreira técnica superior, para
o Instituto Politécnico de Castelo Branco, auferindo o vencimento
mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos
a partir da data da publicação no Diário da República.
30 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
Rectificação n.o 46/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 292, de 15 de Dezembro
de 2004, o despacho (extracto) n.o 25 902/2004 (2.a série), rectifica-se
que onde se lê «Paulo Jorge Fretas Ferreira» dever ler-se «Paulo
Jorge Freitas Ferreira.».
29 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 264/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 16 de
Dezembro de 2004:
Licenciado Nuno Lopes Martins — autorizada a contratação como
equiparado a assistente, na área de matemática, em regime de tempo
parcial e em acumulação, da Escola Superior de Educação deste
Instituto, de 6 de Dezembro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
29 de Dezembro de 2004. — O Presidente, José Manuel Torres
Farinha.
Aviso n.o 265/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 16 de
Dezembro de 2004:
Mestre Hermínia Maria Rapoula Sousa Farias — autorizada a contratação como equiparada a assistente, na área de Línguas Estrangeiras, em regime de tempo parcial e em acumulação, da Escola
Superior de Educação deste Instituto, de 6 de Dezembro de 2004
a 30 de Setembro de 2005.
29 de Dezembro de 2004. — O Presidente, José Manuel Torres
Farinha.
Aviso n.o 266/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 16 de
Dezembro de 2004:

29 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

Licenciada Elvira Manuela Soares Coelho Mendes — autorizada a
contratação como equiparada a assistente, na área de Prática Pedagógica, em regime de tempo parcial e em acumulação, da Escola
Superior de Educação deste Instituto, de 6 de Dezembro de 2004
a 18 de Fevereiro de 2005.

Despacho (extracto) n.o 849/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 8 de
Novembro de 2004:

29 de Dezembro de 2004. — O Presidente, José Manuel Torres
Farinha.

Bacharel Patrícia Cardoso Vaz Fernandes — celebrado o contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente, em
regime de tempo parcial e de acumulação, por urgente conveniência
de serviço, para a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, deste
Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a 8 de Novembro de 2004 e
termo a 31 de Julho de 2005.
29 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior de Educação
Aviso n.o 267/2005 (2.a série):
Isabel Maria Esteves da Silva Ferreira — nomeada professora-coordenadora, em regime de nomeação definitiva, nos termos do n.o 4

