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UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Reitoria

Serviços Centrais

Despacho n.o 7619/2003 (2.a série). — Por despacho de 1 de
Abril de 2003 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:

Despacho (extracto) n.o 7624/2003 (2.a série). — Por despacho
de 23 de Março de 2003 do presidente deste Instituto Politécnico:

Doutor Peter Bernard Crowley — celebrado contrato administrativo
de provimento, por conveniência urgente de serviço, a partir de
1 de Abril de 2003, como investigador auxiliar convidado da Universidade Nova de Lisboa, a exercer funções no Instituto de Tecnologia Química e Biológica. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Zaida Maria Moreira Dias — rescindido, por mútuo acordo, o contrato administrativo de provimento na categoria de equiparada a
técnica profissional de 2.a classe, com efeitos a partir de 9 de Março
de 2003.

3 de Abril de 2003. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.

26 de Março de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.

Escola Superior de Educação
Contrato (extracto) n.o 671/2003:

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria

Marianela Nunes Ferreira — celebrado contrato administrativo de
provimento como equiparada a assistente, auferindo o vencimento
previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir
de 1 de Fevereiro e validade até 30 de Setembro de 2003.

Despacho (extracto) n.o 7620/2003 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Março de 2003 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, foi autorizado o contrato administrativo de provimento
como assistente do Dr. Hélder Fernando Pedrosa e Sousa, com efeitos
a partir de 19 de Março de 2003, ficando-lhe rescindido o anterior
contrato a partir da mesma data. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

1 de Abril de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.

27 de Março de 2003. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

Jenny Faria Ferreira — celebrado contrato administrativo de provimento como encarregado de trabalhos, auferindo o vencimento
previsto na lei geral para a respectiva categoria, válido por um
ano, com efeitos a partir de 10 de Janeiro de 2003.

Despacho (extracto) n.o 7621/2003 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Março de 2003 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, foi autorizado o contrato administrativo de provimento
como professor auxiliar da Doutora Lívia Maria Costa Madureira,
com efeitos a partir de 7 de Março de 2003, ficando-lhe rescindido
o anterior contrato a partir da mesma data. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Março de 2003. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 7622/2003 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Março de 2003 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, foi autorizado o contrato administrativo de provimento
como assistente da Dr.a Maria João Magalhães Gaspar, com efeitos
a partir de 7 de Março de 2003, ficando-lhe rescindido o anterior
contrato a partir da mesma data. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
27 de Março de 2003. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 7623/2003 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Março de 2003 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, foi autorizado o contrato administrativo de provimento
como assistente convidada da engenheira Sandra Cristina Alves
Pereira da Silva Cunha, com efeitos a partir de 17 de Março de 2003.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Março de 2003. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Louvor n.o 197/2003. — Considerando que o licenciado Fernando
José Bandeira Carradas deixou de exercer as funções de subdirector
da Escola Superior de Tecnologia, Gestão, Arte e Design das Caldas
da Rainha, integrada no Instituto Politécnico de Leiria, por motivo
de exoneração a seu pedido;
Considerando a sua alta competência profissional, sentido de cooperação, solidariedade e lealdade nos planos institucional e pessoal;
Considerando a sua capacidade de relacionamento com docentes,
funcionários não docentes e estudantes, bem como a sua contribuição
para o desenvolvimento e dignificação da Escola:
Apraz-me conceder público louvor ao licenciado Fernando José
Bandeira Carradas.
2 de Abril de 2003. — O Presidente, Luciano Santos Rodrigues de
Almeida.

Instituto Superior de Engenharia
Contrato (extracto) n.o 672/2003:

1 de Abril de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.
Contrato (extracto) n.o 673/2003:
Jorge Manuel Pereira Cabral Pires — celebrado contrato administrativo de provimento como encarregado de trabalhos, auferindo o
vencimento previsto na lei geral para a respectiva categoria, válido
por um ano, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003.
1 de Abril de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.
Contrato (extracto) n.o 674/2003:
Ana Margarida Sousa Júlio Mendes Barata — celebrado contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente a tempo
parcial (50 %), auferindo o vencimento previsto na lei geral para
a respectiva categoria, válido por um ano, com efeitos a partir
de 1 de Janeiro de 2003.
1 de Abril de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 7625/2003 (2.a série). — Por despacho
de 23 de Março de 2003 do presidente deste Instituto Politécnico:
Ricardo José Alves de Sousa — rescindido, por mútuo acordo, o contrato administrativo de provimento na categoria de equiparado a
assistente, com efeitos a partir de 1 de Março de 2003.
26 de Março de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extracto) n.o 7626/2003 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Março de 2003 do presidente deste Instituto:
Vítor Manuel Lontrão Carola — autorizada a renovação da comissão
de serviço como secretário da Escola Superior de Educação de
Santarém, deste Instituto, cargo equiparado a director de serviços,
por três anos, renovável, a partir de 11 de Abril de 2003, por urgente
conveniência de serviço. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2003. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)

