N.o 92 — 12 de Maio de 2005

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
Contrato (extracto) n.o 1145/2005. — Por despacho de 17 de
Janeiro de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Viana
do Castelo:
Mestre Paulo Alexandre Monteiro Vieira — contratado, em regime
de acumulação, 30 %, como equiparado a assistente do 2.o triénio
para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto,
por urgente conveniência de serviço, produzindo efeitos a partir
de 2 de Outubro de 2004 e até 15 de Setembro de 2005, com
o vencimento ilíquido de E 423,44. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Amorim
Pereira.
Contrato (extracto) n.o 1146/2005. — Por despacho de 7 de
Dezembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Viana
do Castelo:
Mestre Miguel Dias Costa — contratado, em regime de substituição
e exclusividade, como equiparado a assistente do 1.o triénio para
a Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto, por
urgente conveniência de serviço, produzindo efeitos a partir de
16 de Setembro de 2004 e até 15 de Setembro de 2005, com o
vencimento correspondente ao índice 100, escalão 1, da tabela do
pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Amorim
Pereira.
Contrato (extracto) n.o 1147/2005. — Por despacho de 17 de
Janeiro de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Viana
do Castelo:
Mestra Maria Filipa Torres Gonçalves Flores Mourão — contratada,
em regime de exclusividade, como equiparada a professora-adjunta
para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto,
por urgente conveniência de serviço, produzindo efeitos a partir
de 3 de Dezembro de 2004 e até 15 de Setembro de 2005, com
o vencimento correspondente ao índice 100, escalão 1, da tabela
do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Amorim
Pereira.
Despacho n.o 10 778/2005 (2.a série). — O presidente do Instituto é coadjuvado em matérias de ordem predominantemente administrativa e financeira por um administrador, nomeado pelo presidente
do Instituto, em regime de contrato ou de comissão de serviço, de
acordo com o disposto no artigo 21.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro,
e no n.o 1 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 129/97, de 24 de Maio.
Assim, nomeio, em comissão de serviço, a licenciada Margarida
Cancela de Amorim Henriques Pereira administradora do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo pelo período de três anos, por urgente
conveniência de serviço, a partir de 18 de Abril de 2005, nos termos
do n.o 3 do artigo 2.o e dos n.os 3 e 4 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, possuidora de reconhecida competência técnica,
aptidão, experiência e formação adequadas ao exercício das funções
inerentes ao cargo, como atesta o respectivo curriculum vitae.
20 de Abril de 2005. — O Presidente, Rui Alberto Martins Teixeira.
Empreitada

Campanha de prospecção geotécnica na zona de
intervenção do Programa Polis em Vila Nova
de Gaia — 1.a fase: marginal fluvial entre a
igreja paroquial e o porto de pesca da Afurada.
Empreitada de execução da via marítima do
Cabedelo e da marginal no vale de São
Paio — 1.a fase.
Empreitada de remodelação da marginal de Vila
Nova de Gaia — troço n.o 1.
Empreitada de beneficiação dos espaços públicos
da Afurada.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Nota curricular
Dados biográficos:

Nome: Margarida Cancela de Amorim Henriques Pereira;
Data de nascimento: 14 de Outubro de 1977;
Natural da freguesia de Arcos, concelho de Anadia.
Habilitações literárias:
Licenciada em Direito, com média de 14 valores, pela Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra, em 2000;
Diploma de frequência do 6.o curso de pós-graduação em Direito
da Medicina pela Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, em 2002.
Experiência profissional:
Desempenhou funções de consultora jurídica na empresa MARSILOP — Sociedade de Empreitadas, S. A., durante o ano
de 1999;
Prestou serviço de assessoria jurídica ao conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro, em
regime de contrato de avença, de Dezembro de 2000 a Julho
de 2004;
Desempenha funções na Assessoria Jurídica do Instituto Politécnico de Leiria desde Agosto de 2004, na sequência de concurso externo de ingresso.
As funções exercidas envolveram a prestação de apoio aos
órgãos do Instituto Politécnico de Leiria nos domínios jurídico
e disciplinar, à Divisão de Recursos Humanos, ao Gabinete
de Obras, aos Serviços de Aprovisionamento e aos Serviços
Académicos.
Participou em diversos congressos, colóquios, jornadas, seminários
e acções de formação, destacando-se «A reforma da justiça administrativa», «Contencioso administrativo», «Código do Procedimento
Administrativo (para juristas)», «O estatuto disciplinar da função
pública», «As normas de abonos e regalias sociais», «O regime jurídico
das empreitadas», «Novas tarefas e fronteiras do direito (penal)
médico», simpósio «Gerir na mudança» e «Simposium de gestão dos
serviços de saúde».
Rectificação n.o 823/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 64, de 1 de Abril de
2005, o despacho n.o 6808/2005, rectifica-se que onde se lê «Mestre
Manuel Rivas Gulias [. . .] com efeitos a partir de 12 de Dezembro
de 2004 e até 15 de Setembro de 2005» deve ler-se «Mestre Manuel
Rivas Gulias [. . .] com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2004
e até 15 de Setembro de 2005».
27 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Amorim
Pereira.

GAIAPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE GAIA, S. A.
Anúncio n.o 72/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 276.o
do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, discriminam-se as obras
adjudicadas pela GaiaPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do
Programa Polis em Vila Nova de Gaia, S. A., durante o ano de 2004:

Tipo de concurso

Valor adjudicado
(sem IVA)

Adjudicatário

Concurso limitado sem publicação de anúncio.

47 754 ,40

TECNASOL, FGE — Fundações e
Geotecnia, S. A.

Concurso limitado sem publicação de anúncio.

88 748 ,06

Alberto Couto Alves, S. A.

Concurso público . . . . . . . . . . . .

1 290 251 ,83

Alberto Couto Alves, S. A.

Concurso público . . . . . . . . . . . .

1 645 735 ,67

Construtora da Huíla — Irmãos
Neves, L.da

26 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Jorge Guedes Marques.

