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na categoria de técnico de 1.a classe, área de agro-pecuária e flo-
restal, da Escola Superior Agrária, com efeitos a partir da data
do despacho.

13 de Janeiro de 2004. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE COIMBRA

Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto

Aviso n.o 908/2004 (2.a série). — Por despacho de 8 de Janeiro
de 2004 da presidente do conselho directivo, no uso da competência
conferida pelo n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 129/97, de 24 de
Maio:

Susete Maria Lopes de Araújo, técnica superior principal — nomeada
em comissão de serviço, por três anos, precedendo concurso, para
exercer o cargo de secretária do quadro de pessoal da Escola Supe-
rior de Enfermagem de Bissaya Barreto.

12 de Janeiro de 2004. — A Presidente do Conselho Direc-
tivo, Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho n.o 1770/2004 (2.a série). — No quadro do plano de
desenvolvimento e da proposta do Instituto Politécnico de Leiria no
sentido da criação de uma unidade de ensino nas áreas das artes
do espectáculo e da animação cultural nas Caldas da Rainha, através
do Decreto-Lei n.o 302/2003, de 4 de Dezembro, a Escola Superior
de Tecnologia, Gestão, Arte e Design das Caldas da Rainha passou
a denominar-se por Escola Superior de Artes e Design das Caldas
da Rainha, integrada neste Instituto, continuando a aplicar-se o regime
de funcionamento previsto no Decreto-Lei n.o 24/94, de 27 de Janeiro.

Assim, no uso da competência delegada pelo n.o 2 do despacho
n.o 24 691/2003 (2.a série), de 27 de Novembro, da Ministra da Ciência
e do Ensino Superior, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 295, de 23 de Dezembro de 2003, concluída a fase inicial deste
processo em que esteve envolvida a actual direcção da Escola, exo-
nero, a pedido dos titulares, dos cargos de director e subdirector
da ESAD, respectivamente, o mestre João Paulo dos Santos Marques
e o mestre Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo e nomeio, ao
abrigo do disposto, respectivamente, nos artigos 14.o e 16.o do Decre-
to-Lei n.o 24/94, de 27 de Janeiro, rectificado pela Declaração de
Rectificação n.o 38/94, de 31 de Março, em comissão de serviço e
por urgente conveniência de serviço, o mestre José Manuel Couceiro
Barosa Correia Frade no cargo de director e o licenciado Philip
José Rodrigues Esteves no cargo de subdirector da referida Escola.

13 de Janeiro de 2004. — O Presidente, Luciano Santos Rodrigues
de Almeida.

Louvor n.o 23/2004. — Louvo a ecónoma Maria Encarnação Fer-
nandes, que, por atingir o limite de idade, passou à situação de
aposentada.

Desempenhou as suas funções em diversas unidades de restauração
dos Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Leiria com
zelo, dedicação e sentido de responsabilidade, contribuindo para a
boa qualidade dos serviços prestados.

É portanto merecedora de pública manifestação de apreço.

13 de Janeiro de 2004. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Instituto Superior de Contabilidade e Administração

Rectificação n.o 151/2004. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 4, de 6 de Janeiro de 2004, o despacho
(extracto) n.o 228/2004 (2.a série), referente ao licenciado João Fran-
cisco Barra, rectifica-se que onde se lê «por despacho de 20 de Outubro
de 2003» deve ler-se «por despacho de 20 de Novembro de 2003».
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Janeiro de 2004. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Serviços Centrais

Despacho n.o 1771/2004 (2.a série). — De acordo com o disposto
nos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, no n.o 3 do artigo 17.o
do Despacho Normativo n.o 35/95, de 19 de Junho, no artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 490/99, de 17 de Novembro, e no despacho
n.o 24 691/2003 (2.a série), de 23 de Dezembro:

1 — Delego no presidente do conselho directivo da Escola Superior
Agrária de Elvas, Francisco Luís Mondragão Rodrigues, a seguinte
competência:

Que as viaturas afectas à Escola Superior Agrária de Elvas, inte-
grada no Instituto Politécnico de Portalegre, possam ser con-
duzidas por motivos de serviço por funcionários que não exer-
çam a actividade de motorista, nos termos dos artigos 1.o e 2.o
do Decreto-Lei n.o 490/99, de 17 de Novembro.

2 — Esta delegação entende-se feita sem prejuízo de poderes de
avocação e superintendência.

12 de Janeiro de 2004. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Despacho n.o 1772/2004 (2.a série). — Delegação de competên-
cias. — Considerando o disposto no artigo 23.o, n.o 3, do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, e nos artigos 35.o a 37.o do Código do
Procedimento Administrativo, delego, com a faculdade de subdele-
gação, no director da Escola Superior de Estudos Industriais e de
Gestão a presidência do júri do concurso de provas públicas para
professor-coordenador, na área de Matemática, grupo de disciplinas
de Matemática, aberto pelo edital n.o 1441/2003 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 283, de 9 de Dezembro de 2003.

14 de Janeiro de 2004. — O Presidente, Luís J. S. Soares.

Instituto Superior de Contabilidade e Administração

Despacho (extracto) n.o 1773/2004 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Novembro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico
do Porto:

Eduarda Maria Ferreira da Mota — nomeada definitivamente pro-
fessora-coordenadora, com efeitos a partir da data da aceitação.

2 de Dezembro de 2003. — O Presidente, Luís J. S. Soares.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DO PORTO

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

Aviso n.o 909/2004 (2.a série). — Por despacho de 23 de Dezem-
bro de 2003 da directora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde
do Porto:

Licenciado Luís Francisco Oliveira Marques Metello, actualmente a
exercer funções em contrato administrativo de provimento como
equiparado a professor-adjunto na ESTSP — nomeado provisoria-
mente, precedendo concurso de provas públicas, professor-adjunto
do mapa da mesma Escola para a disciplina de Medicina Nuclear,
produzindo efeitos a partir da data da posse, com o vencimento
correspondente ao escalão 1, índice 185, do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico, considerando-se
cessado o anterior contrato como equiparado a professor-adjunto
a tempo integral. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

23 de Dezembro de 2003. — A Directora, Cristina Prudêncio.


