25 249

Diário da República, 2.a série — N.o 218 — 13 de Novembro de 2006
Despacho IPP/PR-150/2005, de 1 de Agosto — regulamento do
regime de estudante a tempo parcial.
Despacho IPP/PR-97/2005, de 31 de Maio — regulamento de frequência de disciplinas extracurriculares por alunos regulares.
Despacho IPP/PR-193/2005, de 9 de Novembro — regulamento de
regimes especiais para alunos dos PALOP.
Despacho IPP/PR-25/2000, de 14 de Março — certificação de cursos
e acções de formação — regulamento.
Despacho IPP/PR-107/2003, de 24 de Julho — regulamento de
melhoria de nota.
Despacho IPP/PR-105/2003, de 24 de Julho — regulamento de júris
de exames, consulta de provas, reclamações e recursos.
Despacho IPP/PR-86/2002, de 18 de Julho — regulamento do
regime aplicável ao trabalhador-estudante.
Despacho IPP/PR-58/2000, de 12 de Julho — regulamento geral
de exames.
Despacho IPP/PR-82/2002, de 12 de Julho — regulamento de
permutas.
Despacho IPP/PR-53/2003, de 2 de Maio — regulamento do regime
especial aplicável aos dirigentes associativos juvenis.
Despacho IPP/PR-102/2005, de 2 de Junho — regulamento do
regime especial aplicável aos dirigentes associativos.
Despacho IPP/PR-100/2005, de 1 de Junho — regulamento do
regime especial aplicável aos elementos das tunas e grupos artísticos.
Despacho IPP/PR-39/1999, de 16 de Julho — regulamento do
regime de estudante-militar.
Despacho IPP/PR-210/2004, de 29 de Novembro — regulamento
do regime especial aplicável às alunas parturientes e às mães e pais
estudantes.
Despacho IPP/PR-90/2003, de 15 de Julho — regulamento do
regime aplicável aos estudantes portadores de deficiência.
Despacho IPP/PR-99/2005, de 31 de Maio — regime de estudante
a tempo parcial.
Despacho IPP/PR-208/2004, de 29 de Novembro — regulamento
do programa de mobilidade interna de estudantes do Instituto Politécnico do Porto.
Despacho IPP/PR-190/2005, de 7 de Novembro — regulamento de
atribuição de bolsas de mérito excepcional.
Despacho IPP/PR-187/2005, de 4 de Novembro — regulamento de
atribuição de bolsas de mérito — ano lectivo 2005-2006.
Despacho IPP/PR-72/2006, de 5 de Maio — regulamento das provas
de acesso e ingresso no ensino superior para maiores de 23 anos
do Instituto Politécnico do Porto.

Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo
Contrato (extracto) n.o 1281/2006
Por despacho de 11 de Julho de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico do Porto, foi celebrado contrato administrativo de provimento como assistente administrativo com Mário Zeferino, auferindo o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria,
válido por um ano, tácita e sucessivamente renovável por iguais períodos, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2006.
13 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia Santos.
Contrato (extracto) n.o 1282/2006
Por despacho do presidente foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a assistente de Michael Charles Lauren, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2006 e validade até 31
de Maio de 2008.
17 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia Santos.
Contrato (extracto) n.o 1283/2006
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com Eduardo
Nogueroles Bermúdez como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial, 60 %, auferindo o vencimento previsto na
lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir de 17 de
Outubro de 2005 e validade até 30 de Setembro de 2006.
17 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.
o

Despacho (extracto) n.o 23 125/2006
Por despacho de 27 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico do Porto, foi António Augusto Martins da Rocha Oliveira
Aguiar nomeado definitivamente professor-adjunto, com efeitos a partir de 16 de Julho de 2006.
29 de Setembro de 2006. — Pelo Administrador, Luís Carlos S.
Fernandes.

Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Contrato (extracto) n.o 1284/2006
Foi celebrado contrato administrativo de provimento como encarregada de trabalhos com Célia Verónica Martins Tavares, auferindo
o vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com
efeitos a partir de 2 de Novembro de 2005 e validade até 31 de
Agosto de 2006.
2 de Junho de 2006. — Pelo Administrador, o Técnico Superior,
Luís Carlos S. Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1285/2006
Foi celebrado contrato administrativo de provimento como encarregada de trabalhos com Luciana Gomes de Oliveira, auferindo o
vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2005 e validade até 31 de Agosto
de 2006.
2 de Junho de 2006. — Pelo Administrador, o Técnico Superior,
Luís Carlos S. Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 23 126/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico do Porto foi Ricardo Joaquim da Silva Lourenço, assistente
administrativo especialista de nomeação definitiva do quadro do Instituto Superior de Contabilidade e Administração, nomeado chefe
de secção do quadro do referido Instituto, na sequência de concurso,
com efeitos a partir da data de aceitação.
16 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia Santos.

Instituto Superior de Engenharia
Contrato (extracto) n.o 1286/2006
Por despacho de 8 de Agosto de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico do Porto, foi celebrado contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente com Sandra Cristina de Faria
Ramos, auferindo o vencimento previsto na lei geral para a respectiva
categoria, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2006 e validade
até 31 de Julho de 2007.
29 de Setembro de 2006. — Pelo Administrador, Luís Carlos
S. Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1287/2006
Por despacho de 8 de Agosto de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico do Porto, foi celebrado contrato administrativo de provimento como encarregado de trabalhos com Marco Rafael Carneiro
Martins Pacheco, auferindo o vencimento previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a partir de 4 de Setembro de 2006
e validade até 3 de Setembro de 2007.
29 de Setembro de 2006. — Pelo Administrador, Luís Carlos
S. Fernandes.
Contrato (extracto) n.o 1288/2006
Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente a Olga Maria Neto Dias
Constante Pinheiro, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2006
e validade até 31 de Janeiro de 2008.
17 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.

Despacho (extracto) n. 23 124/2006

Contrato (extracto) n.o 1289/2006

Por despacho de 27 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico do Porto, foi Jed Anthony Barahal nomeado definitivamente professor-adjunto, com efeitos a partir de 16 de Julho de 2006.

Por despacho do presidente, foi renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo
parcial, 40 %, de Álvaro Jerónimo Faria Teles de Meneses, com efeitos
a partir de 3 de Março de 2006 e validade até 2 de Março de 2008.

29 de Setembro de 2006. — Pelo Administrador, Luís Carlos S.
Fernandes.

18 de Outubro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia dos Santos.

