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Despacho n.o 2137/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 6 de Dezembro de 2004:

cação deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal ilíquida de E 1997,64, por urgente conveniência de serviço.

Licenciado João José de Oliveira Lopes — autorizada a nomeação
definitiva como professor-adjunto do quadro do Instituto Superior
de Engenharia de Lisboa, ao abrigo dos artigos 10.o, n.os 3, 4 e
5, e 11.o, n.o 9, do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, com
efeitos a partir de 17 de Dezembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

12 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA
Escola Superior de Enfermagem
de Calouste Gulbenkian de Lisboa
Aviso n.o 826/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Dezembro de 2004 da presidente do conselho directivo da Escola Superior
de Enfermagem de Calouste Gulbenkian de Lisboa:
Patrícia Carla da Silva Pereira Freire Vieira, a exercer funções de
equiparada a assistente do primeiro triénio nesta Escola — autorizada a prorrogação da equiparação a bolseiro no País para a
obtenção do grau de mestre em Família e Sociedade no Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, em regime de
tempo parcial (50 %), no período de 20 de Dezembro de 2004
a 28 de Fevereiro de 2005, co-financiado pelo PRODEP III.
6 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo,
Elcínia Marques Gonçalves.
Rectificação n.o 147/2005. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 164/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 5, de 7 de Janeiro de 2005, rectifica-se que onde se
lê «Maria Helena Bértolo Pereira Gomes Ferreira [. . .] na área científica de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica» deve ler-se
«Maria Helena Bértolo Pereira Gomes Ferreira [. . .] na área científica
de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica».
10 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo,
Elcínia Marques Gonçalves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extracto) n.o 2138/2005 (2.a série). — Por despachos
de 30 de Setembro de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Beverly Janice Trayner, equiparada a assistente, em regime de exclusividade, da Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico — autorizada a renovação do contrato por dois
anos, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004.
João Pedro Pina Cordeiro, equiparado a assistente, em regime de
exclusividade, da Escola Superior de Ciências Empresariais deste
Instituto Politécnico — autorizada a renovação do contrato por dois
anos, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004.
6 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 2139/2005 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Outubro de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Aníbal Júdice Guerreiro Cabanita Vieira, equiparado a assistente,
em regime de exclusividade, da Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico — autorizada a renovação do contrato, por dois anos, com efeitos a partir de 1 de Novembro de
2004.
6 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 2140/2005 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Agosto de 2004 da presidente do Instituto Politécnico de
Setúbal:
Maria José Duarte Freire de Almeida — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em regime
de exclusividade, no período de 1 de Setembro de 2004 a 31 de
Agosto de 2005, para exercer funções na Escola Superior de Edu-

Despacho (extracto) n.o 2141/2005 (2.a série). — Por despachos
de 4 de Outubro de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Maria Paula de Brito Graça — autorizado o contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente, em regime de tempo
parcial a 50 %, por um período de cinco meses, para exercer funções
na Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal ilíquida de E 493,24, com efeitos a partir de 4 de Outubro de 2004, por urgente conveniência
de serviço.
Ana Luísa Falcão Pinto da Silva — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em regime
de exclusividade, por um período de doze meses, para exercer funções na Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto
Politécnico, com a remuneração mensal ilíquida de E 1479,73, com
efeitos a partir de 4 de Outubro de 2004, por urgente conveniência
de serviço.
6 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 2142/2005 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Setembro de 2004 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
Fernando Rogério Arnedo Casaca — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, em regime
de tempo parcial a 50 %, no período de 28 de Setembro de 2004
a 31 de Agosto de 2005, para exercer funções na Escola Superior
de Educação deste Instituto, com a remuneração mensal ilíquida
de E 493,24, por urgente conveniência de serviço.
6 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
Despacho (extracto) n.o 2143/2005 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Outubro de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:
Luís Carlos Pereira Rasquilha — autorizado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime
de tempo parcial a 60 %, por um período de 12 meses, para exercer
funções na Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto,
com a remuneração mensal ilíquida de E 1095, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2004, por urgente conveniência de serviço.
Nuno Miguel Jorge Pinela — autorizado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a assistente, em regime de tempo
parcial a 40 %, por um período de cinco meses, para exercer funções
na Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto, com
a remuneração mensal ilíquida de E 394,59, com efeitos a partir
de 4 de Outubro de 2004, por urgente conveniência de serviço.
7 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extracto) n.o 2144/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Mestre Luís Miguel Oliveira Barros Cardoso — autorizada a celebração do contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola
Superior de Tecnologia, como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial, quatro horas semanais, 30 % do vencimento de professor-adjunto, em tempo integral, com início em 1
de Outubro de 2004, por 11 meses.
10 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 2145/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciado Edmundo Manuel Tavares Marques — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparado
a assistente, em regime de exclusividade, para o Instituto Politécnico

