
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Despacho Presidente n.º 2010

Definição de competências 

 

Nos termos do disposto no artigo 48.º, n.º 2, 

Porto, homologados pelo Despacho Normativo n.º 

Ensino Superior, publicado no Diário da República n.º 

 

1 – Delego no membro do Conselho de Gestão:

 

Dra. Virgínia Cláudia Teixeira Moreira, Administradora da Escola Superior de Enfermagem do Porto, 

competências, para: 

 

a) Autorizar despesas com a aquisição de bens de investimento até ao montante de 2500 

b) Autorizar as alterações orçamentais de que não resultem aumento do orçamento;

c) Autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, excepto as que originem a 

celebração de contratos de tarefa ou avença, enquadradas na gestão corrente da ESEP, desde 

que, não ultrapassem o montante d

d) Autorizar os pedidos de trabalhador

e) Autorizar os planos de reescalonamento de pagamento de propinas;

f) Atribuir apoios aos estudantes no quadro da acção so

g) Organizar e manter 

docente.  

Ao CGR – Recursos Humanos para os devidos efeitos.

Para conhecimento da comunidade escolar.

 

Porto e ESEP, 16 de Dezembro

 

 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Despacho Presidente n.º 2010/68 

 

Definição de competências da Administradora 

Dra. Virgínia Cláudia Teixeira Moreira 

termos do disposto no artigo 48.º, n.º 2, dos Estatutos da Escola Superior de Enfermagem do 

Porto, homologados pelo Despacho Normativo n.º 26/209, do Ministro da Ciência, Tec

publicado no Diário da República n.º 136, 2.ª série, de 16 de 

membro do Conselho de Gestão: 

eixeira Moreira, Administradora da Escola Superior de Enfermagem do Porto, 

Autorizar despesas com a aquisição de bens de investimento até ao montante de 2500 

alterações orçamentais de que não resultem aumento do orçamento;

Autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, excepto as que originem a 

celebração de contratos de tarefa ou avença, enquadradas na gestão corrente da ESEP, desde 

ultrapassem o montante de 5000 €; 

Autorizar os pedidos de trabalhador-estudante do pessoal não docente; 

Autorizar os planos de reescalonamento de pagamento de propinas; 

Atribuir apoios aos estudantes no quadro da acção social escolar, nos termos da lei

manter o funcionamento dos serviços, a gestão e a avaliação do pessoal não 

Recursos Humanos para os devidos efeitos. 

ara conhecimento da comunidade escolar. 

16 de Dezembro de 2010 

                 O Presidente

              

     (Paulo José Parente Gonçalves)

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 

 

 

dos Estatutos da Escola Superior de Enfermagem do 

, do Ministro da Ciência, Tecnologia e 

de Julho de 2009: 

eixeira Moreira, Administradora da Escola Superior de Enfermagem do Porto, 

Autorizar despesas com a aquisição de bens de investimento até ao montante de 2500 €; 

alterações orçamentais de que não resultem aumento do orçamento; 

Autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, excepto as que originem a 

celebração de contratos de tarefa ou avença, enquadradas na gestão corrente da ESEP, desde 

estudante do pessoal não docente;  

 

cial escolar, nos termos da lei; 

o funcionamento dos serviços, a gestão e a avaliação do pessoal não 

O Presidente,  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


