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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Aviso n.o 5682/2004 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 23 de Abril de 2004:
Mestre Fernando José Teixeira Estêvão Ferreira, equiparado a assistente do Instituto Superior de Engenharia deste Instituto — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País no período compreendido entre 5 e 8 de Setembro de 2004.
27 de Abril de 2004. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 5683/2004 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 26 de Abril de 2004:
Mestra Maria do Rosário Campos Mira — autorizada a contratação
em regime de acumulação como equiparada a assistente da Escola
Superior de Educação, a tempo parcial (oito horas por semana),
de 20 de Abril a 30 de Setembro de 2004.
27 de Abril de 2004. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE COIMBRA
Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto
Aviso n.o 5684/2004 (2.a série). — Por despacho de 17 de Outubro de 2003 da presidente do conselho directivo da Escola Superior
de Enfermagem de Bissaya Barreto:
Paulo Joaquim Pina Queirós, professor-adjunto — autorizada a equiparação a bolseiro para a frequência de doutoramento, com dispensa integral, no período de 27 de Outubro de 2003 a 31 de
Dezembro de 2004.
Por despachos de 29 de Dezembro de 2003 da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto:
Ana Paula Teixeira de Almeida Vieira Monteiro, Pedro Miguel Santos
Dinis Parreira, Joana Alice da Silva Amaro de Oliveira Fabião,
José Carlos Pereira dos Santos e Luís Manuel Cunha Batalha, professores-adjuntos — autorizada a equiparação a bolseiro para a frequência de doutoramento, com dispensa integral, no período de
1 de Janeiro de 2004 a 31 de Dezembro de 2006.
12 de Fevereiro de 2004. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
o

a

Despacho n. 9416/2004 (2. série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico da Guarda de 29 de Abril de 2004:

N.o 111 — 12 de Maio de 2004

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Despacho (extracto) n.o 9417/2004 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Fevereiro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Leiria, foram autorizadas as seguintes contratações para a Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria:
Marta Alexandra Baptista Agante — equiparada a assistente do
1.o triénio, em regime de exclusividade, no período de 1 de Março
a 30 de Setembro de 2004.
Nuno Eduardo Norte Pinto — equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de exclusividade, no período de 1 de Março a 30 de
Setembro de 2004.
Vítor Manuel Ferreira Lopes — equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de tempo integral, no período de 1 de Março a 30 de
Setembro de 2004.
Eduardo Jorge Seixas Monteiro — equiparado a professor-adjunto,
em regime de tempo parcial, 60 %, oito horas, no período de 1 de
Março a 30 de Setembro de 2004.
Maria Lizete Lopes Heleno — equiparada a professora-adjunta, em
regime de tempo parcial, 20 %, três horas, no período de 1 de
Março a 30 de Setembro de 2004.
Claúdio Miguel André Sousa Jesus — equiparado a professor-adjunto,
em regime de tempo parcial, 40 %, cinco horas, no período de
1 de Março a 30 de Setembro de 2004, considerando-se rescindido
em 1 de Março de 2004 o anterior contrato.
José Maria Gouveia Martins — equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de exclusividade, no período de 1 de Março a 30 de
Setembro de 2004.
João Paulo Oliveira Martins — equiparado a assistente do 1.o triénio,
em regime de exclusividade, no período de 8 de Março a 30 de
Setembro de 2004.
Liliana Margarida Santos Oliveira — equiparada a assistente do
1.o triénio, em regime de tempo integral, pelo período de um ano,
com início em 1 de Março de 2004.
Carla Leonor Nunes Simões — equiparada a assistente do 1.o triénio,
em regime de exclusividade, pelo período de um ano, com início
em 1 de Março de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2004. — O Presidente do Conselho Directivo, Carlos
Fernando Couceiro Sousa Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Serviços de Acção Social
Despacho (extracto) n.o 9418/2004 (2.a série). — Por despacho
da administradora para a Acção Social do Instituto Politécnico de
Lisboa de 22 de Janeiro de 2004:
Paula Alexandra Campos Rodrigues — rescindiu a seu pedido o contrato individual de trabalho como operadora de caixa a partir de
1 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Maria do Céu Coelho Martins Dixe, técnica superior de 2.a classe
(jurista) — terminada a comissão de serviço, com a consequente
nomeação e aceitação do lugar em nova carreira e instituição, considera-se cessado o vínculo jurídico que mantinha neste Instituto,
com efeitos a partir de 1 de Abril de 2004.

21 de Abril de 2004. — A Administradora para a Acção Social,
Teresa Maria de Oliveira Cabeçudo Torres Martins.

29 de Abril de 2004. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.

Despacho n.o 9419/2004 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 29 de Março de 2004:

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Louvor n.o 130/2004. — O Dr. Carlos Henrique Gonçalves Jorge
cessou, por aposentação, as funções de administrador do Instituto
Politécnico de Leiria. No desempenho das suas funções sempre
demonstrou elevadas e inegáveis qualidades humanas e profissionais.
Soube sempre colocar o seu bom senso, a sua capacidade de diálogo
e dos seus profundos conhecimentos jurídicos ao serviço da causa
pública e do desenvolvimento do Instituto Politécnico de Leiria.
A dedicação, a lealdade, a competência e o sentido de responsabilidade manifestados no exercício do cargo são merecedores do
meu agradecimento pessoal e do meu público louvor.
29 de Abril de 2004. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.

Escola Superior de Comunicação Social

Francisco José da Costa Pereira — autorizada a renovação de contrato
como equiparado a professor-coordenador, em regime de tempo
integral e em acumulação de funções, com pensão de reserva, para
a Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico
de Lisboa, com início em 3 de Maio de 2002 e termo em 30 de
Setembro de 2003, auferindo a remuneração mensal ilíquida de
50 % do vencimento — E 1134,48 — , correspondente ao índice 230,
escalão 2, fixados pelo estatuto remuneratório dos docentes do
ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia.)
22 de Abril de 2004. — O Presidente do Conselho Directivo, António José da Cruz Belo.
Despacho n.o 9420/2004 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 25 de Março de 2004:
Óscar José Mascarenhas — autorizado o contrato administrativo de
provimento como equiparado a professor-adjunto em regime de

