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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Número
de lugares

Área funcional

Carreira

Categoria

Limpeza e higiene das instalações.

Auxiliar de manutenção . . . .

Auxiliar de manutenção . . . .

20

Recepção e encaminhamento de chamadas.

Telefonista . . . . . . . . . . . . .

Telefonista . . . . . . . . . . . . .

4

(a) Equiparado a director-geral para efeitos remuneratórios e de provimento.
(b) Equiparado a subdirector-geral para efeitos remuneratórios e de provimento.
(c) Três lugares aditados por aplicação do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, a extinguirem quando vagarem.
(d) Três lugares aditados por aplicação do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, a extinguirem quando vagarem.
(e) Lugar criado por aplicação do n.o 3 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 54/2000, de 7 de Abril, a extinguir quando vagar.
(f) Um lugar aditado por aplicação do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, a extinguir quando vagar.
(g) Um lugar aditado por aplicação do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, a extinguir quando vagar.
(h) Um lugar aditado por aplicação do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, a extinguir quando vagar.
(i) 20 lugares aditados por aplicação do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, a extinguirem quando vagarem.
(j) Aplicação do disposto no Decreto-Lei n.o 154/2002, de 28 de Maio.
(l) Aplicação do disposto no Decreto-Lei n.o 143/2002, de 20 de Maio.
(m) Aplicação do disposto no Decreto-Lei n.o 148/2002, de 21 de Maio.

Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.o 25 751/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 27 de Julho de 2005, proferido por
delegação de competências, publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutora Maria Luísa da Silva Galvez Roubaud, professora auxiliar — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro no período
de 8 a 14 de Novembro de 2005.
25 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Despacho n.o 25 756/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 2 de Novembro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Doutora Anabela dos Santos Aleixo Simões, professora catedrática —
concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 4 a 12
de Novembro de 2005.
Doutor Luís Miguel Faria Fernandes da Cunha, professor auxiliar —
concedida equiparação a bolseiro em território nacional, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 8
a 10 de Novembro de 2005.

Despacho n.o 25 752/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 6 de Outubro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:

25 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Mestre Paulo Ignácio Noriega Pinto Machado, assistente — concedida
equiparação a bolseiro em território nacional nos dias 6 e 7 de
Outubro de 2005.

Despacho (extracto) n.o 25 757/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 18 de Novembro de 2005:

25 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Sérgio Paulo Alves Ferreira — denunciado o contrato administrativo
de provimento na categoria de assistente convidado a 20 %, com
efeitos a partir de 1 de Março de 2006.

Despacho n.o 25 753/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 14 de Outubro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Doutor Vítor Manuel Lourenço Cruz, professor auxiliar — concedida
equiparação a bolseiro em território nacional no período de 22 a
25 de Novembro de 2005.
25 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 25 754/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 31 de Outubro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Doutor Vítor Manuel Ferreira da Fonseca, professor catedrático — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro no período
de 15 a 21 de Novembro de 2005.
25 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 25 755/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 7 de Novembro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Doutora Maria Helena Santa Clara Pombo Rodrigues, professora
auxiliar — concedida equiparação a bolseiro em território nacional,
bem como as despesas resultantes da presente deslocação, no dia
17 de Novembro de 2005.
Doutor Vítor Manuel Santos Silva Ferreira, professor associado —
concedida equiparação a bolseiro em território nacional, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, nos dias 14 e 15
de Novembro de 2005.
25 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Instituto Superior Técnico

21 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 25 758/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 18 de Novembro de 2005:
Pedro Maria Barracas Fezas Vital Trocado — denunciado o contrato
administrativo de provimento na categoria de assistente convidado
a 30 %, com efeitos a partir de 14 de Fevereiro de 2006.
23 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 25 759/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 4 de Outubro de 2005:
Nuno Miguel Rosa Pereira Silvestre — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de professor auxiliar no Instituto Superior Técnico, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 25 de Julho de 2005, considerando-se
rescindido o contrato na categoria anterior a partir daquela data.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 25 760/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 4 de Outubro de 2005:
Henrique Paulo Rosa Rodrigues da Silva — autorizado o contrato
administrativo de provimento para exercer as funções de assistente
convidado a 60 % no Instituto Superior Técnico, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 4 de Outubro de 2005
e válido pelo período de um ano. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
25 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

