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Louvor n.o 1234/2005. — Ao cessar as funções de presidente do
conselho directivo da Escola Superior de Educação do Instituto Poli-
técnico de Leiria, agradeço a Alexandre Miguel Santos Soares, técnico
superior, a colaboração que me prestou enquanto coordenador do
Gabinete de Relações Públicas e Cooperação Internacional e o seu
contributo relevante para a dinamização de eventos, imagem comu-
nicacional positiva da Escola e desenvolvimento das acções de coo-
peração internacional.

Profissional muito competente, desempenhou as suas funções de
forma empenhada e leal, é um exemplo de dedicação à causa pública
e merecedor de público louvor.

11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.

Louvor n.o 1235/2005. — Ao cessar as funções de presidente do
conselho directivo da Escola Superior de Educação do Instituto Poli-
técnico de Leiria, agradeço a Armando José Nunes Duarte a cola-
boração que me prestou enquanto motorista e o seu zelo na sal-
vaguarda das pessoas e bens transportados.

Profissional competente, desempenhou as suas funções de forma
empenhada e leal, é um exemplo de dedicação à causa pública e
merecedor de público louvor.

11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.

Louvor n.o 1236/2005. — Ao cessar as funções de presidente do
conselho directivo da Escola Superior de Educação do Instituto Poli-
técnico de Leiria, agradeço a Nélson Fernandes Matias, especialista
de informática, a colaboração que me prestou enquanto coordenador
do Gabinete de Informática e o seu contributo para a organização
e eficiência daqueles serviços.

Profissional competente, desempenhou as suas funções de forma
empenhada e leal, é um exemplo de dedicação à causa pública e
merecedor de público louvor.

11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.

Louvor n.o 1237/2005. — Ao cessar as funções de presidente do
conselho directivo da Escola Superior de Educação do Instituto Poli-
técnico de Leiria, agradeço a Graça Maria Leal Ferrão de Abreu
da Fonseca a colaboração que me prestou enquanto vice-presidente,
substituta nas minhas faltas e impedimentos, e membro do conselho
administrativo e o seu contributo relevante para toda a acção admi-
nistrativa e de gestão da Escola.

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 mere-
cedora de público louvor.

11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.

Louvor n.o 1238/2005. — Ao cessar as funções de presidente do
conselho directivo da Escola Superior de Educação do Instituto Poli-
técnico de Leiria, agradeço a Rogério Paulo Pais da Costa a cola-
boração que me prestou enquanto vice-presidente e o seu contributo
relevante para o desenvolvimento de novas práticas administrativas
assentes nas tecnologias da informação e comunicação.

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 mere-
cedor de público louvor.

11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Silva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Serviços de Acção Social

Despacho n.o 12 879/2005 (2.a série). — Por despacho da admi-
nistradora dos Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de
Lisboa de 24 de Maio de 2005:

Luísa Maria Guedes de Sousa Cordeiro, técnica de informática do
grau 1, nível 2, do quadro de pessoal dos Serviços de Acção Social
do Instituto Politécnico de Lisboa — nomeada definitivamente, pre-
cedendo concurso, na categoria de técnica de informática do grau 2,

nível 1 (escalão 1, índice 470), no mesmo quadro de pessoal com
efeitos à data da publicação.

24 de Maio de 2005. — A Administradora para a Acção Social,
Teresa Maria de Oliveira Cabeçudo Torres Martins.

Escola Superior de Comunicação Social

Despacho n.o 12 880/2005 (2.a série). — Por despacho do pre-
sidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 10 de Maio de 2005:

Ismael Quitéria Augusto — autorizado o contrato administrativo de
provimento como equiparado a professor-adjunto em regime de
tempo parcial, 20 %, para a Escola Superior de Comunicação Social
do Instituto Politécnico de Lisboa, com início a 1 de Abril de 2005
e termo em 30 de Setembro de 2005, correspondente ao índice 185,
fixado pelo estatuto remuneratório dos docentes do ensino superior
politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Maio de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo,
Maria Emília de Sousa.

Escola Superior de Educação

Despacho (extracto) n.o 12 881/2005 (2.a série). — Por des-
pacho de 19 de Abril de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi autorizada a equiparação a professor-adjunto, em regime
de comissão de serviço, de José Tomás de Figueiredo Nazaré Gomes
para esta Escola Superior de Educação, pelo período inicial de um ano,
com efeitos a partir de 23 de Fevereiro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Marquês Serrazina.

Despacho (extracto) n.o 12 882/2005 (2.a série). — Por des-
pacho de 19 de Abril de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Lisboa, foi autorizada a equiparação a professora-adjunta a Maria
Isabel da Silva Moura para esta Escola Superior de Educação, com
início em 23 de Fevereiro e fim em 31 de Agosto de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Marquês Serrazina.

Instituto Superior de Engenharia

Despacho n.o 12 883/2005 (2.a série). — Por despacho do pre-
sidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 6 de Maio de 2005:

Mestre João Manuel Barrento da Costa — 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 19 de Novembro de 2004. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

23 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.

Despacho n.o 12 884/2005 (2.a série). — Por despacho do pre-
sidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 12 de Abril de 2005:

Licenciado Joaquim Vital Sopa Soares — autorizada a nomeação defi-
nitiva 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 29 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

23 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Ana de Carvalho Viana Baptista.

Despacho n.o 12 885/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 4
do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 185/81, subdelego no presidente
do conselho científico do Instituto Superior de Engenharia, de Lisboa,
Prof. Doutor Elmano da Fonseca Margato, a competência que me
foi delegada pelo presidente do Instituto Politécnico de Lisboa para
presidir ao júri do concurso de provas públicas para professor-adjunto,
na área científica de Engenharia Mecânica, grupo de disciplinas de
Refrigeração e Ar Condicionado, publicado pelo edital n.o 580/2005


