N.o 24 — 3 de Fevereiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Faculdade de Ciências do Desporto
e de Educação Física
Despacho (extracto) n.o 2668/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho directivo da Faculdade de Ciências do
Desporto e de Educação Física de 18 de Janeiro de 2005, por delegação
de competência do reitor da Universidade do Porto:
Mestre Dimas Manuel Casanova Pinto, assistente convidado desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro de 26 a 28 de
Janeiro de 2005.
19 de Janeiro de 2004. — O Director de Serviços, Joaquim Armando
Ferreira.

Faculdade de Direito
Despacho n.o 2669/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de
Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Direito da Universidade do Porto, por delegação de competências
do reitor da Universidade do Porto:
Mestre Maria Regina Gomes Redinha, assistente convidada — concedida a equiparação a bolseiro fora do País nos dias 25 e 26
de Janeiro de 2005.
19 de Janeiro de 2005. — A Secretária, Rosa Cardoso.

Faculdade de Engenharia
o

a

Despacho (extracto) n. 2670/2005 (2. série). — Por despacho
de 12 de Janeiro de 2005 do director da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto, foi concedida a equiparação a bolseiro
no estrangeiro aos seguintes docentes:
Doutor Eugénio da Costa Oliveira — de 7 de Janeiro a 15 de Março
de 2005.
Doutor Pedro Alexandre Guimarães Lobo Ferreira do Souto — de
9 a 13 de Janeiro de 2005.
Doutor Vladimiro Henrique Barrosa Pinto de Miranda — de 8 a 12
de Janeiro de 2005.
20 de Janeiro de 2005. — Pelo Responsável pela Divisão de Recursos Humanos, (Assinatura ilegível.)
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Faculdade de Medicina Dentária
Aviso n.o 1080/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho directivo da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto de 4 de Janeiro de 2005, proferido por delegação:
Dr.a Paula Cristina Santos Vaz Fernandes, assistente convidada a
40 % desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora
do País no período de 22 a 26 de Janeiro de 2005.
13 de Janeiro de 2005. — A Secretária, Lúcia Raposo Antunes.

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Despacho n.o 2674/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de
Janeiro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação, por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Félix Fernando Monteiro Neto, professor catedrático desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País de
28 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2005.
Doutor Bártolo Paiva Campos, professor catedrático desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País de 25 de
Janeiro a 11 de Fevereiro de 2005.
24 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Manuel F. Rocha
Neves.
Despacho n.o 2675/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de
Janeiro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação, por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Estevão Ronaldo Stoer, professor catedrático desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País de 25 a
30 de Janeiro de 2005.
24 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Manuel F. Rocha
Neves.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria

Despacho (extracto) n.o 2671/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Janeiro de 2005 do director da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:

Despacho (extracto) n.o 2676/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Dezembro de 2004 do Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro:

Doutor António Augusto Fernandes — concedida a equiparação a
bolseiro no estrangeiro de 12 a 15 de Janeiro de 2005.
Doutor Jorge Humberto Oliveira Seabra — concedida a equiparação
a bolseiro no estrangeiro de 13 a 14 de Janeiro de 2005.

Engenheiro Jorge de Jesus Pereira Faustino — autorizado o contrato
administrativo de provimento como assistente convidado a 50 %,
com efeitos a partir de 8 de Novembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Janeiro de 2005. — Pelo Responsável da Divisão de Recursos
Humanos, (Assinatura ilegível.)

20 de Dezembro de 2004. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.

Faculdade de Farmácia
Despacho (extracto) n.o 2672/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo da
Faculdade de Farmácia, proferido por delegação do reitor da Universidade do Porto:
Mestra Maria João Gomes Monteiro Lopes Baptista, assistente estagiária desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora
do País de 18 a 23 de Janeiro de 2005.
18 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Jorge Manuel Moreira Gonçalves.

Faculdade de Medicina
Despacho n.o 2673/2005 (2.a série). — Por despacho do director
da Faculdade de 12 de Janeiro de 2005, proferido por delegação:
Doutor José Manuel Pereira Dias de Castro Lopes, professor associado — concedida equiparação a bolseiro fora do País nos dias
13 e 14 de Janeiro de 2005.
19 de Janeiro de 2005. — O Secretário, Manuel Sobral Torres.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA
Aviso n.o 1081/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Outubro de 2004 do presidente do ISCTE, ao abrigo da alínea h) do
n.o 1 do artigo 19.o dos Estatutos deste Instituto, publicados em anexo
ao Despacho Normativo n.o 37/2000, de 3 de Agosto:
Ricardo Parreira de Azambuja Fonseca — autorizada a contratação,
por conveniência urgente de serviço, como professor auxiliar além
quadro deste Instituto, em regime de substituição e enquanto durar
o impedimento do titular do lugar. O contrato produz efeitos a
partir da data do despacho de autorização, considerando-se rescindido o anterior contrato a partir da mesma data. (Não sujeito
a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
13 de Janeiro de 2005. — O Administrador, João Carlos Pereira
Saraiva.
Aviso n.o 1082/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Janeiro
de 2005 do presidente do ISCTE, ao abrigo do artigo 19.o dos Estatutos
deste Instituto, aprovados pelo Despacho Normativo n.o 37/2000, de
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3 de Agosto, publicados no Diário da República, 1.a série-B, n.o 205,
de 5 de Setembro de 2000:

pectiva categoria, com efeitos a 29 de Outubro de 2004 e termo
a 31 de Julho de 2005.

Angelina de Jesus Gomes Neves Graça — nomeada provisoriamente,
precedendo concurso, operária (impressor de artes gráficas) da carreira de operário altamente qualificado do quadro de pessoal não
docente do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa, ficando posicionada no escalão 1, índice 189. A nomeação
produz efeitos à data do despacho autorizador. (Não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

24 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

17 de Janeiro de 2005. — O Administrador, João Carlos Pereira
Saraiva.
Aviso n.o 1083/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Janeiro
de 2005 do presidente do ISCTE, ao abrigo da alínea h) do n.o 1
do artigo 19.o dos Estatutos deste Instituto, publicados em anexo
ao Despacho Normativo n.o 37/2000, de 3 de Agosto:
José Luís de Oliveira Garcia — autorizada a rescisão do contrato de
assistente convidado além do quadro neste Instituto, com efeitos
a partir de 1 de Dezembro de 2004. (Não sujeito a fiscalização
prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
17 de Janeiro de 2005. — O Administrador, João Carlos Pereira
Saraiva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 2677/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 20 de
Janeiro de 2005:
Mestres Ana Teresa Vaz Ferreira Ramos, José António da Costa
Salvado e Paula Cristina Alves Pereira — nomeados provisoriamente na categoria de professor-adjunto, precedendo concurso,
para a Escola Superior de Tecnologia deste Instituto, auferindo
o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos à data da aceitação da nomeação.
24 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

Despacho (extracto) n.o 2681/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 2 de
Janeiro de 2005:
Bacharel Sérgio Nuno de Matos Branco — renovado o contrato administrativo de provimento como encarregado de trabalhos, em regime
de tempo integral, por urgente conveniência de serviço, para a
Escola Superior Agrária deste Instituto, auferindo o vencimento
mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos
a 2 de Janeiro de 2005 e termo a 31 de Julho de 2005.
24 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 2682/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 7 de
Dezembro de 2004:
Licenciada Rute Sofia dos Santos Crisóstomo — celebrado contrato
administrativo de provimento como equiparada 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 reportados a 9
de Dezembro de 2004 e termo em 31 de Julho de 2005.
24 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 2683/2005 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Setembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Castelo Branco:
Licenciada Sandra dos Santos Caramujo Balseiro — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparada 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 partir de 1 de
Outubro de 2004 e termo em 31 de Dezembro de 2004.

Despacho (extracto) n.o 2678/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 30 de
Setembro de 2004:

24 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

Licenciado Pedro Miguel Reixa Ladeira — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, em regime
de tempo parcial, por urgente conveniência de serviço, para a Escola
Superior de Artes Aplicadas deste Instituto, auferindo o vencimento
mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos
a 1 de Outubro de 2004 e termo a 30 de Setembro de 2005.

Despacho (extracto) n.o 2684/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 3 de
Janeiro de 2005:

24 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 2679/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 5 de
Janeiro de 2005:
Licenciado Filipe Miguel Bispo Fidalgo — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, em regime
de tempo integral, por urgente conveniência de serviço, para a
Escola Superior de Tecnologia deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria,
com efeitos a 6 de Janeiro de 2005 e termo a 5 de Janeiro de
2006.
24 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 2680/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 28 de
Outubro de 2004:
Licenciado Luís Carlos Rito — 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 res-

Licenciado Hélio Pedro Gonçalves Lameiras — celebrado contrato
administrativo de provimento como encarregado de trabalhos, em
regime de tempo integral, por urgente conveniência de serviço,
para a Escola Superior de Gestão deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria,
com efeitos a 3 de Janeiro de 2005 e termo a 2 de Janeiro de
2006.
25 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Despacho (extracto) n.o 2685/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Dezembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa:
Ana Maria Vitória Videira Gonçalves, licenciada — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer funções de equiparada a assistente do 2.o triénio, além do quadro
deste Instituto, em regime de tempo parcial (30 %), por urgente
conveniência de serviço, por um biénio, com efeitos a partir de
31 de Outubro de 2004 e até 30 de Outubro de 2006. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Júlio César Ferrolho.

