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aceitação de nomeação, considerando-se exonerada do anterior
lugar na mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Dezembro de 1999. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
João Nuno de Almeida Reis Hipólito.

Aviso n.o 560/2000 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 20 de Dezembro de 1999, proferido
por delegação:

Lídia Paula Teixeira Peneda, técnica profissional principal do quadro
do Instituto Superior Técnico — nomeada definitivamente, após
aprovação em concurso, técnica profissional especialista da carreira
de técnico profissional de biblioteca e documentação do mesmo
quadro, com efeitos a partir da data de aceitação de nomeação,
considerando-se exonerada do anterior lugar na mesma data. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Dezembro de 1999. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
João Nuno de Almeida Reis Hipólito.

Aviso n.o 561/2000 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 20 de Dezembro de 1999, proferido
por delegação:

Cecília Maria Alves Peneda de Sousa Moreira, técnica profissional
de 2.a classe do quadro do Instituto Superior Técnico — nomeada
definitivamente, após aprovação em concurso, técnica profissional
de 1.a classe da carreira de técnico profissional de secretária-re-
cepcionista do mesmo quadro, com efeitos a partir da data de acei-
tação de nomeação, considerando-se exonerada do anterior lugar
na mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Dezembro de 1999. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
João Nuno de Almeida Reis Hipólito.

Aviso n.o 562/2000 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 22 de Dezembro de 1999, proferido
por delegação:

Maria Elvira Santos Pereira Leite Gonçalves, assistente administrativa
principal do quadro do Instituto Superior Técnico — nomeada defi-
nitivamente, após aprovação em concurso, assistente administrativa
especialista da carreira de assistente administrativo do mesmo qua-
dro, com efeitos a partir da data de aceitação de nomeação, con-
siderando-se exonerada do anterior lugar na mesma data. (Não
carece de fiscalização do Tribunal de Contas.)

23 de Dezembro de 1999. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
João Nuno de Almeida Reis Hipólito.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho n.o 848/2000 (2.a série). — Por despacho de 31 de
Outubro de 1999 do presidente do Instituto Politécnico de Beja:

Isabel Sofia Sousa Brito — autorizado o contrato administrativo de
provimento como equiparada a professora-adjunta além do quadro,
em regime de exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia
e Gestão do Instituto Politécnico de Beja, com o vencimento mensal
ilíquido no valor de 502 500$, correspondente ao escalão 1,
índice 185, a partir de 31 de Outubro de 1999. (Isento de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

14 de Dezembro de 1999. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)

Despacho n.o 849/2000 (2.a série). — Por despacho de 1 de
Outubro de 1999 do presidente do Instituto Politécnico de Beja:

Rui Alberto da Silva Martins Isidoro — autorizado o contrato admi-
nistrativo de provimento como equiparado a assistente do 1.o triénio
além do quadro, em regime de exclusividade, para a Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja, auferindo
o vencimento mensal ilíquido no valor de 271 700$, correspondente
ao escalão 1, índice 100, a partir de 1 de Outubro de 1999. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

14 de Dezembro de 1999. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Louvor n.o 20/2000. — A Dr.a Maria José Castro Sales Henriques
Pereira Jardim exerceu funções na Escola Superior de Educação do
Instituto Politécnico de Leiria, tendo cessado as suas actividades
docentes por razões de aposentação.

Não quero deixar de publicamente expressar o meu louvor pela
dedicação e competência técnica que ao longo dos nove anos de docên-
cia dedicou à ESE de Leiria.

21 de Dezembro de 1999. — O Presidente, Luciano Santos Rodri-
gues Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Despacho (extracto) n.o 850/2000 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Novembro de 1999 do presidente deste Instituto:

Jorge Alberto Simões — autorizada a renovação do contrato admi-
nistrativo de provimento, em regime de acumulação e a tempo
parcial (30 %), pelo período de um ano, a partir de 19 de Novembro
de 1999, como equiparado a professor-coordenador, por urgente
conveniência de serviço, para a Escola Superior Agrária deste Ins-
tituto. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)

22 de Dezembro de 1999. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extracto) n.o 851/2000 (2.a série). — Por despacho
de 25 de Outubro de 1999 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

Florinda Maria Carreira Neto Matos, assistente do 1.o triénio, con-
tratada da Escola Superior de Ciências Empresariais deste Ins-
tituto — autorizada a renovação do contrato como assistente do
2.o triénio, em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva,
por mais três anos, para exercer funções na mesma Escola, com
efeitos a partir de 4 de Novembro de 1999, com a remuneração
mensal de 366 700$.

18 de Novembro de 1999. — A Administradora, Maria Manuela
Serra.

Despacho (extracto) n.o 852/2000 (2.a série). — Por despacho
de 23 de Agosto de 1999 da presidente do Instituto Politécnico de
Sétubal:

Carlos Rozendo Barreto Xavier — autorizado o contrato administra-
tivo de provimento como equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de dedicação exclusiva, por um ano, renovável por perío-
dos bienais, para exercer funções na Escola Superior de Educação
deste Instituto, por urgente conveniência de serviço, com efeitos
a partir de 1 de Setembro de 1999, com a remuneração mensal
de 260 300$.

14 de Dezembro de 1999. — A Administradora, Maria Manuela
Serra.

Despacho (extracto) n.o 853/2000 (2.a série). — Por despachos
de 1 de Outubro de 1999 da presidente do Instituto Politécnico de
Setúbal:

Luís Carlos Rodrigues dos Santos — autorizado o contrato adminis-
trativo de provimento como equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de dedicação exclusiva, por um ano, renovável por perío-
dos bienais, para exercer funções na Escola Superior de Educação
deste Instituto, por urgente conveniência de serviço, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 1999, com a remuneração mensal
de 271 700$.

Otília Maria da Conceição Dias — autorizado o contrato adminis-
trativo de provimento como equiparada a professora-adjunta, em
regime de dedicação exclusiva, por um ano, renovável por períodos
bienais, para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia
do Barreiro deste Instituto, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 1 de Outubro de 1999, com a remuneração
mensal de 502 500$.

14 de Dezembro de 1999. — A Administradora, Maria Manuela
Serra.


