N.o 110 — 8 de Junho de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho (extracto) n.o 12 876/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de
13 de Maio de 2005:
Sérgio Manuel dos Santos Eusébio — celebrado contrato administrativo de provimento, precedendo concurso, para o lugar de assistente
administrativo, da carreira de assistente administrativo, para o Instituto Politécnico de Castelo Branco, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos
a partir da data da publicação no Diário da República.
24 de Maio de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.
Despacho (extracto) n.o 12 877/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de
12 de Maio de 2005:
Licenciado José Bernardino Ribeiro Pereira — celebrado contrato
administrativo de provimento como técnico superior de 1.a classe
da carreira técnica superior para o Instituto Politécnico de Castelo
Branco, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos a partir da data da publicação
no Diário da República.
24 de Maio de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 5783/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
de 23 de Maio de 2005:
Mestre Maria de Fátima Travassos Conde — autorizada a renovação
do contrato como professora-adjunta no Instituto Superior de Contabilidade e Administração deste Instituto, em regime de tempo
integral, com dedicação exclusiva, pelo período de dois anos, com
efeitos a partir de 24 de Julho de 2005 e até 23 de Julho de 2007.
25 de Maio de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 5784/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 24 de Maio de 2005:
Dora Paula de Jesus Laranjeira — autorizada a nomeação em regime
de comissão de serviço extraordinária na categoria de assistente
administrativo especialista no Instituto Superior de Engenharia
deste Instituto, com a remuneração correspondente ao escalão 1,
índice 269, com efeitos a partir da data da aceitação.
25 de Maio de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Aviso n.o 5785/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Maio
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Mestre Gonçalo José Poeta Fernandes — autorizada a prorrogação
do contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, para exercer funções docentes na Escola Superior de
Educação como assistente do 2.o triénio, a partir de 17 de Abril
de 2005, pelo período de um ano, com o vencimento correspondente
ao índice 145 da tabela salarial para o pessoal docente do ensino
superior politécnico, actualizável nos termos legais.
Licenciada Maria Gorete de Jesus Almeida e Soares — autorizado
o contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, para exercer funções docentes na Escola Superior de
Educação como equiparada a assistente do 1.o triénio, no período
de 11 de Abril a 31 de Maio de 2005, com o vencimento correspondente ao índice 100 da tabela salarial para o pessoal docente
do ensino superior politécnico.
Licenciado Diogo Chouzal do Nascimento — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento para exercer funções na
Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico da Guarda,
com a categoria de encarregado de trabalhos, a partir de 1 de
Março de 2005, por urgente conveniência de serviço, pelo período
de dois anos, com o vencimento correspondente ao índice 295 do
estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Administração Pública.
23 de Maio de 2005. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro Mendes.
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Serviços de Acção Social
o

Despacho n. 12 878/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico da Guarda de 20 de Maio de 2005:
Andreia Carla Vieira Teixeira, governante de residência nos Serviços
de Acção Social do Instituto Politécnico da Guarda — rescindido,
a seu pedido, o contrato individual de trabalho a termo incerto
com efeitos a partir de 13 de Maio de 2005.
23 de Maio de 2005. — O Administrador, António José Martins
Afonso.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Escola Superior de Educação
o

Louvor n. 1229/2005. — Ao cessar as funções de presidente do
conselho directivo da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria, agradeço a Margarida Maria Ramos de Sousa Peça
a colaboração que me prestou enquanto secretária da Escola e membro
do conselho administrativo e o seu contributo relevante para a organização e eficiência dos serviços.
Profissional muito competente, desempenhou a suas funções de
forma empenhada e leal, pelo que é um exemplo de dedicação à
causa pública e merecedora de público louvor.
11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.
Louvor n.o 1230/2005. — Ao cessar as funções de presidente do
conselho directivo da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria, agradeço a Ana Maria Pratas dos Reis, técnica
superior, a colaboração que me prestou enquanto assessora jurídica
e o seu contributo relevante para o enquadramento legal das diversas
matérias e boa decisão das mesmas.
Profissional muito competente, desempenhou a suas funções de
forma empenhada e leal, é um exemplo de dedicação à causa pública
e merecedora de público louvor.
11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.
Louvor n.o 1231/2005. — Ao cessar as funções de presidente do
conselho directivo da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria, agradeço a Marta Simões Pereira, técnica superior,
a colaboração que me prestou enquanto coordenadora dos Serviços
Financeiros e Patrimoniais e o seu contributo relevante para o rigor
da execução orçamental e transparência da apresentação de contas.
Profissional muito competente, desempenhou a suas funções de
forma empenhada e leal, é um exemplo de dedicação à causa pública
e merecedora de público louvor.
11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.
Louvor n.o 1232/2005. — Ao cessar as funções de presidente do
conselho directivo da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria, agradeço a Isabel Maria Alves Romeiro Estrela,
assistente administrativa, a colaboração que me prestou enquanto
secretária do conselho directivo e o seu contributo relevante no apoio
a toda a actividade do conselho directivo e articulação com docentes
e serviços.
Profissional muito competente, desempenhou as suas funções de
forma empenhada e leal, é um exemplo de dedicação à causa pública
e merecedora de público louvor.
11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.
Louvor n.o 1233/2005. — Ao cessar as funções de presidente do
conselho directivo da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria, agradeço a Isabel Maria Paraíso Faria Lopes, técnica
superior, a colaboração que me prestou enquanto coordenadora dos
serviços académicos e o seu contributo relevante para a organização
e eficiência daqueles serviços, designadamente em toda a sua modernização e alto padrão de qualidade no atendimento aos alunos.
Excelente profissional, desempenhou as suas funções de forma
empenhada, competente e leal, é um exemplo de dedicação à causa
pública, uma referência para o Instituto Politécnico de Leiria e merecedora de público louvor.
11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.

