
N.o 180 — 19 de Setembro de 2005 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE 13 581

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extracto) n.o 19 976/2005 (2.a série). — Por des-
pacho do Ministro da Justiça de 2 de Setembro de 2005, por deli-
beração da sessão plenária ordinária de 30 de Junho de 2005 do
Conselho Superior da Magistratura:

Dr.a Maria de Fátima Mata-Mouros de Aragão Soares Homem, juíza
de direito — concedida equiparação a bolseiro no País, com vista
à preparação e admissão da mesma à realização de provas de dou-
toramento em Direito e Processo Penal, com dispensa total de
serviço, pelo período de três anos contados a partir de 15 de Setem-
bro de 2005.

7 de Setembro de 2005. — O Vogal, Antero Luís.

Despacho (extracto) n.o 19 977/2005 (2.a série). — Por des-
pacho do Ministro da Justiça de 2 de Setembro de 2005, por deli-
beração da sessão plenária ordinária de 30 de Junho de 2005 do
Conselho Superior da Magistratura:

Dr. Álvaro da Cunha Gomes Rodrigues, juiz desembargador — con-
cedida equiparação a bolseiro no País, com vista à preparação de
dissertação de doutoramento na área das Ciências Jurídico-Cri-
minais, com dispensa total de serviço, pelo período de dois anos
contados a partir de 15 de Setembro de 2005.

7 de Setembro de 2005. — O Vogal, Antero Luís.

Despacho (extracto) n.o 19 978/2005 (2.a série). — Por des-
pacho do Ministro da Justiça de 2 de Setembro de 2005, proferido
na sequência da deliberação da sessão plenária ordinária de 30 de
Junho de 2005 do Conselho Superior da Magistratura:

Dr. Nuno Miguel Pereira Ribeiro Coelho, juiz de direito — prorro-
gada, pelo período de seis meses, com efeitos a partir de 15 de
Setembro de 2005, a situação de equiparação a bolseiro no País
que lhe foi concedida através da deliberação da sessão plenária
ordinária de 17 de Fevereiro de 2004, nos termos do artigo 10.o-A,
n.os 2 e 3, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, dos artigos 1.o
e 3.o do Decreto-Lei n.o 272/88, de 30 de Agosto, e do Despacho
Normativo n.o 18/2001, de 19 de Abril.

7 de Setembro de 2005. — O Vogal, Antero Luís.

UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extracto) n.o 19 979/2005 (2.a série). — Por des-
pacho reitoral de 5 de Setembro de 2005:

Vanda Felicidade da Silva Mota Torres, técnica superior de 1.a classe,
da carreira técnica superior, do quadro de pessoal não docente
da Universidade Aberta — designada coordenadora do Sector de
Administração Financeira e Patrimonial da Secretaria-Geral da
Universidade Aberta, ao abrigo do artigo 12.o, do n.o 2 do artigo 27.o,
do artigo 28.o e do n.o 1 do artigo 38.o do Regulamento da Estrutura
Orgânica da Universidade Aberta, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 48, de 26 de Fevereiro de 2002, pelo perído de um ano.
O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Setembro
de 2005. (Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto
no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

6 de Setembro de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate
Pontes.

Despacho (extracto) n.o 19 980/2005 (2.a série). — Por des-
pacho reitoral de 1 de Setembro de 2005, foram os técnicos de infor-
mática de grau 1, nível 2, da carreira de técnico de informática, de
dotação global, do quadro de pessoal não docente da Universidade
Aberta abaixo indicados nomeados, definitivamente, precedendo con-
curso, técnicos de informática de grau 2, nível 1, da mesma carreira
e quadro, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Setembro do corrente ano, com os vencimentos correspon-
dentes ao escalão 1, índice 470, nível 1, respectivamente, conside-
rando-se exonerados da categoria anterior:

Referência A:

Ana Cristina Jorge Pinto da Cal.
Júlio António Rodrigues da Cal.

Referência B:

Fernando Jorge Torres Correia Barrelas.
Liliana Graça Trindade Neto Afonso da Silva.

Por despacho reitoral de 1 de Setembro de 2005, foi o técnico
de informática de grau 2, nível 2, da carreira de técnico de informática,
de dotação global, do quadro de pessoal não docente da Universidade
Aberta Paulo Jorge de Almeida Castelo Branco nomeado, defini-
tivamente, precedendo concurso, técnico de informática de grau 3,
nível 1, da mesma carreira e quadro, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro do corrente ano, com
o vencimento correspondente ao escalão 2, índice 610, nível 1, con-
siderando-se exonerado da categoria anterior.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto no
artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da
Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

6 de Setembro de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate
Pontes.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Despacho n.o 19 981/2005 (2.a série). — Por despacho do con-
selho administrativo da Universidade dos Açores de 23 de Agosto
de 2005:

Paulo André Gonçalves Rodrigues — autorizada a renovação do con-
trato de bolsa de investigação no período de 1 de Setembro de
2005 até 28 de Fevereiro de 2006, no âmbito do Projecto INTER-
REG III-B, «Biomabanc-Proid 13». (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

5 de Setembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Homem
de Gouveia.

Despacho n.o 19 982/2005 (2.a série). — Por despacho do con-
selho administrativo da Universidade dos Açores de 23 de Agosto
de 2005:

Nuno Miguel da Silva Ascenção Álvaro — autorizada a prorrogação
do contrato de bolsa de investigação no período de 1 de Agosto
de 2005 até 31 de Julho de 2006, no âmbito do Projecto
POCTI/MGS/45319/2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

5 de Setembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Homem
de Gouveia.

Despacho n.o 19 983/2005 (2.a série). — Por despacho do con-
selho administrativo da Universidade dos Açores de 23 de Agosto
de 2005:

Francisco Luís Wallenstein Faria e Maia de Macedo — autorizada
a prorrogação do contrato de bolsa de investigação no período
de 1 de Agosto de 2005 até 31 de Julho de 2006, no âmbito do
Projecto POCTI/MGS/45319/2002. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

5 de Setembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Homem
de Gouveia.

Despacho n.o 19 984/2005 (2.a série). — Por despacho da admi-
nistradora da Universidade dos Açores de 9 de Agosto de 2005:

Ilga Porth, bolseiro de investigação da Universidade dos Açores — res-
cindida, a seu pedido, a respectiva bolsa, com efeitos a partir de
30 de Setembro de 2005.

5 de Setembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.

Reitoria

Despacho n.o 19 985/2005 (2.a série). — Na sequência da apro-
vação da edição do curso de mestrado em Gestão e Conservação
da Natureza a realizar na Escola Superior Agrária de Bragança, deter-
mino a publicação do respectivo plano de estudos, que consta do
anexo ao presente despacho.

6 de Maio de 2005. — O Reitor, Avelino de Freitas de Meneses.


