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Aviso n.o 6310/2003 (2.a série). — Por despacho de 27 de Março
de 2003 do presidente do conselho directivo, por delegação de
competências:

Licenciada Ana Cristina Dias Alves, assistente convidada do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas — concedida a equiparação
a bolseiro fora do País no periodo de 4 a 18 de Abril de 2003.

28 de Abril de 2003. — O Presidente do Conselho Directivo, Óscar
Soares Barata.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Reitoria

Despacho (extracto) n.o 10 323/2003 (2.a série). — Por des-
pacho de 8 de Maio de 2003 do reitor da Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro:

Doutor José Jacinto Branco Vasconcelos Raposo — nomeado defi-
nitivamente professor catedrático do quadro da mesma Univer-
sidade, com efeitos a partir de 30 de Abril de 2003. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Maio de 2003. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

Despacho (extracto) n.o 10 324/2003 (2.a série). — Por des-
pacho de 8 de Maio de 2003 do reitor da Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro:

Doutor Timothy Leonard Koehnen — nomeado provisoriamente pro-
fessor associado do quadro da mesma Universidade, com efeitos
a partir de 30 de Abril de 2003. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

8 de Maio de 2003. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Aviso n.o 6311/2003 (2.a série). — Por meu despacho de 5 de
Maio de 2003:

Licenciado Simão Pedro Mendes Cruz Reis Paredes, assistente do
Instituto Superior de Engenharia deste Instituto — autorizada a
equiparação a bolseiro fora do País no período compreendido entre
2 e 7 de Junho de 2003.

Mestre Fernando Pereira da Silva, professor-adjunto do Instituto
Superior de Engenharia deste Instituto — autorizada a equiparação
a bolseiro fora do País no período compreendido entre 5 e 20
de Maio de 2003.

9 de Maio de 2003. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.

Aviso n.o 6312/2003 (2.a série). — Por meu despacho de 12 de
Maio de 2003:

Mestre João António Pereira Durães, professor-adjunto no Instituto
Superior de Engenharia deste Instituto Politécnico — autorizada
a equiparação a bolseiro fora do País no período de 21 a 27 de
Junho de 2003.

12 de Maio de 2003. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Louvor n.o 328/2003. — Ao completar-se um ano após o fale-
cimento do professor-adjunto e coordenador do Departamento de
Ciências Humanas e do Departamento de Ciências Jurídicas, mestre
Filipe Luciano de Oliveira Vieira, deliberou a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Leiria homenagear aquele que foi um dos
seus mais antigos docentes, descerrando uma lápide comemorativa.

Considerando esta justa homenagem prestada pela Escola;
Considerando que o professor-adjunto, mestre Filipe Luciano de

Oliveira Vieira, pelos seus conhecimentos e pela forma como exerceu
a sua actividade, granjeou a amizade e o reconhecimento de colegas,
estudantes e funcionários não docentes:

Associando-me à efeméride, concedo, o título póstumo, público
louvor ao professor Filipe Luciano de Oliveira Vieira.

5 de Maio de 2003. — O Presidente, Luciano Santos Rodrigues de
Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

Despacho n.o 10 325/2003 (2.a série). — Por meu despacho de
30 de Abril de 2003, precedendo respectivos concurso e homologação
do conselho científico:

Lino Jorge de Jesus Mendes — autorizada, na sequência de concurso,
a nomeação, em regime de comissão de serviço extraordinária, como
professor-adjunto, ao abrigo e nos termos dos n.os 2, 3, 4 e 5 do
artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho,
com efeitos a 1 de Maio de 2003.

9 de Maio de 2003. — O Director, João Esaú Toste Dinis.

Despacho n.o 10 326/2003 (2.a série). — Por meu despacho de
30 da Abril de 2003, precedendo respectivos concurso e homologação
do conselho científico:

Florentino Manuel dos Santos Serranheira — autorizada, na sequên-
cia de concurso, a nomeação, em regime de contrato administrativo
de provimento, como professor-adjunto, ao abrigo e nos termos
do n.o 1, alínea a), do artigo 15.o e dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 16.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, dos artigos 15.o,
16.o, alínea d), n.o 1, e 17.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de
Julho, e do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 192/85, de 24 de Junho,
com efeitos a 1 de Maio de 2003, dando por terminado o contrato
anterior a partir da mesma data.

9 de Maio de 2003. — O Director, João Esaú Toste Dinis.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Serviços Centrais

Despacho (extracto) n.o 10 327/2003 (2.a série). — Por des-
pacho de 29 de Abril de 2003 do presidente do Instituto Politécnico:

Alcina da Conceição Castro Póvoas Guedes Marques — rescindido,
por mútuo acordo, o contrato administrativo de provimento na
categoria de técnico profissional principal, com efeitos a partir de
1 de Maio de 2003.

5 de Maio de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.

Instituto Superior de Engenharia

Contrato (extracto) n.o 767/2003:

Maria João Carneiro Madureira — celebrado contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente, auferindo o venci-
mento previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos
a partir de 5 de Março e validade até 30 de Junho de 2003.

7 de Maio de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.

Contrato (extracto) n.o 768/2003:

Nuno Alexandre Magalhães Pereira — celebrado contrato adminis-
trativo 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 Março de 2003.

7 de Maio de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.

Contrato (extracto) n.o 769/2003:

Jorge Botelho da Costa Mamede — celebrado contrato administrativo
de provimento como equiparado a assistente, auferindo o venci-
mento previsto na lei geral para a respectiva categoria, válido por
um ano, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2003.

7 de Maio de 2003. — O Vice-Presidente, João António Rodrigues
de Oliveira.


