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n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi concedida equiparação a bolseiro
no estrangeiro, bem como as despesas resultantes da presente deslocação, ao Doutor Francisco dos Santos Rebelo, professor associado,
no período de 23 a 26 de Novembro de 2006.
5 de Dezembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 26 477/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 23 de Outubro de 2006, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Ao Doutor Abel Hermínio Lourenço Correia, professor associado,
foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como as
despesas resultantes da presente deslocação, no período de 15 a 18 de
Novembro de 2006.
À Doutora Maria Margarida Nunes Gaspar de Matos, professora
associada, foi concedida equiparação a bolseiro em território nacional,
bem como as despesas resultantes da presente deslocação, no dia
24 de Novembro de 2006.
5 de Dezembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Instituto Superior Técnico
Despacho (extracto) n.o 26 478/2006
Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido
por delegação, de 1 de Setembro de 2006, foi autorizada a nomeação,
em comissão de serviço extraordinária, na categoria de professora
auxiliar no Instituto Superior Técnico, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006, de Maria
Beatriz Marques Condessa. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Setembro de 2006. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 26 479/2006
Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico de 6
de Dezembro de 2006, proferido por delegação de competências, foi
Carlos Manuel da Silva Brito, coordenador do quadro do Instituto
Superior Técnico, nomeado definitivamente, após aprovação em concurso, técnico de 1.a classe, da carreira técnica, área funcional de
apoio ao ensino e investigação, do mesmo quadro, com efeitos a partir
da data de aceitação da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2006. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 26 480/2006
Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico de 6 de
Dezembro de 2006, proferido por delegação de competências, foi
Anabela Roque Alexandre, técnica superior de 1.a classe do quadro
do Instituto Superior Técnico, nomeada definitivamente, após aprovação em concurso, técnica superior principal, da carreira de técnico
superior, área funcional de gestão, recursos humanos, recursos materiais e financeiros, do mesmo quadro, com efeitos a partir da data
de aceitação da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
7 de Dezembro de 2006. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Despacho (extracto) n.o 26 481/2006
Por despacho de 28 de Fevereiro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado contrato administrativo de provimento
com a licenciada Sara Benilde Morais Gonçalves para o exercício
das funções de equiparado a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela, em regime de tempo integral, a partir de 1 de Outubro de 2006, por ter iniciado funções nessa
data, por urgente conveniência de serviço, vigorando até 30 de Setem-

bro de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de
E 1023,30, acrescida dos subsídios de refeição, de Natal e de férias.
23 de Novembro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 26 482/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento ao licenciado Fernando Jorge Loução Lima para o
exercício das funções de equiparado a assistente do 1.o triénio, em
regime de exclusividade, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Mirandela, deste Instituto, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2006 e com término em 30 de Setembro de 2007, a que corresponde
a remuneração mensal ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o
408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos subsídios de refeição, de
Natal e de férias.
23 de Novembro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 26 483/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento com a licenciada Manuela Dolores Ferreira Carneiro
para o exercício das funções de equiparada a assistente do 1.o triénio,
em regime de exclusividade, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela, deste Instituto, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2006 e término em 30 de Setembro de 2007, a que corresponde
a remuneração mensal ilíquida de acordo com o Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos subsídios de refeição,
de Natal e de férias.
24 de Novembro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 26 484/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento com a licenciada Bárbara Costa Vilas Boas Barroso
para o exercício das funções de equiparada a assistente do 1.o triénio,
em regime de exclusividade, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela, deste Instituto, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2006 e término em 30 de Setembro de 2007, a que corresponde
a remuneração mensal ilíquida de acordo com o Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos subsídios de refeição,
de Natal e de férias.
27 de Novembro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 26 485/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado contrato administrativo de provimento
com a licenciada Cláudia Cristina Silva Costa para o exercício das
funções de equiparada a assistente do 1.o triénio da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Mirandela, em regime de exclusividade,
a partir de 1 de Outubro de 2006, por ter iniciado funções nessa
data, por urgente conveniência de serviço, vigorando até 30 de Setembro de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de
acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro, e posteriores alterações, acrescida dos subsídios de refeição, de Natal e de
férias.
27 de Novembro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 26 486/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi celebrado contrato administrativo de provimento
com o licenciado Ricardo Jorge Vieira Correia para o exercício das
funções de equiparado a assistente do 1.o triénio, da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Mirandela, em regime de exclusividade,
a partir de 1 de Outubro de 2006, por ter iniciado funções nessa
data, por urgente conveniência de serviço, vigorando até 28 de Fevereiro de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de

