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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extracto) n.o 25 036/2007

Por despacho do vice-presidente do Conselho Superior da Magis-
tratura de 15 de Outubro de 2007, no uso de competência delegada,
foi o Dr. Luís Miguel Cerqueira Pinto de Miranda, juiz de direito,
interino no Tribunal do Trabalho de Águeda, nomeado, como reque-

reu, juiz de direito efectivo do mesmo Tribunal, nos termos do
artigo 45.o, n.o 3, da Lei n.o 21/85, de 30 de Julho, na redacção dada
pela Lei n.o 10/94, de 5 de Maio.

Posse imediata.

18 de Outubro de 2007. — A Juíza-Secretária, Maria João de Sousa
e Faro.

PARTE E

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extracto) n.o 1036/2007

Por despacho de 3 de Setembro de 2007 do reitor da Universidade
do Algarve, foi autorizado o contrato administrativo de provimento
como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo
parcial, a 30 %, ao licenciado Mário Luís Ramos Antunes, para a
Escola Superior de Educação, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 17 de Setembro de 2007 e até 18 de Julho
de 2008, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente
ao índice 100.

18 de Outubro de 2007. — O Administrador, Fernando Martins dos
Santos.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Despacho (extracto) n.o 25 037/2007

Por despacho de 24 de Julho de 2006 do reitor da Universidade
da Beira Interior, foi concedida licença sabática, a partir do 2.o semes-
tre do ano lectivo de 2006-2007, pelo período de um ano, ao Doutor
João Pinheiro da Providência e Costa, professor catedrático do quadro
de pessoal docente desta Universidade. (Não carece de visto ou ano-
tação do Tribunal de Contas.)

18 de Outubro de 2007. — A Chefe de Divisão do Expediente e
Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho (extracto) n.o 25 038/2007

Por despacho de 12 de Outubro de 2007 do vice-reitor da Uni-
versidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diá-
rio da República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril de 2007), foi ao
licenciado José António Lopes Feio, assistente convidado a 30 %,
além do quadro da Faculdade de Farmácia desta Universidade, reno-
vado o contrato por três anos, com efeitos a 15 de Novembro de
2007. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Outubro de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

Despacho (extracto) n.o 25 039/2007

Por despacho de 12 de Outubro de 2007 do vice-reitor da Uni-
versidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diá-
rio da República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril de 2007), foi ao
licenciado Luca António Dimuccio, assistente convidada a 50 %, em
acumulação, além do quadro da Faculdade de Letras desta Univer-
sidade, renovado o contrato por três anos, com início em 13 de Dezem-
bro de 2007. (Não carece de verificação do Tribunal de Contas.)

15 de Outubro de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Despacho (extracto) n.o 25 040/2007

Por despacho de 3 de Outubro de 2007 do presidente do conselho
directivo, proferido por delegação de competências do reitor (des-

pacho n.o 10 956/2007, publicado no Diário da Republica, 2.a série,
n.o 108, de 5 de Junho de 2007), foi o arquitecto João Nuno Pinto
Bastos Moreira Gomes contratado para exercer funções docentes
como assistente convidado a 60 % no Departamento de Arquitectura
desta Faculdade, durante o período de 1 de Outubro de 2007 a 30 de
Setembro de 2008. (Não carece de fiscalização prévia, nos termos
do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 96/97.)

10 de Outubro de 2007. — A Chefe de Divisão de Recursos Huma-
nos, Teresa Manuela Antunes.

Despacho (extracto) n.o 25 041/2007

Por despacho de 10 de Outubro de 2007 do presidente do conselho
directivo, proferido por delegação de competências do reitor (des-
pacho n.o 10 956/2007, publicado no Diário da Republica, 2.a série,
n.o 108, de 5 de Junho de 2007), foi o mestre Gabriel Falcão Paiva
Fernandes contratado para exercer funções docentes como assistente
convidado no Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Com-
putadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra, durante o período de 1 de Outubro de 2007 a 30 de
Setembro de 2008, considerando-se rescindido o anterior contrato
desde aquela data. (Não carece de fiscalização prévia nos termos
do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 96/97.)

12 de Outubro de 2007. — A Chefe de Divisão de Recursos Huma-
nos, Teresa Manuela Antunes.

Faculdade de Medicina

Despacho n.o 25 042/2007

Por despachos do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação
de competências (despacho n.o 10 956/2007, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 108, de 5 de Junho de 2007):

De 10 de Novembro de 2006:

Foi a licenciada Teresa Margarida dos Reis e Silva contratada como
assistente convidada, em regime de tempo parcial a 40 % em acu-
mulação, por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos,
além do quadro da Faculdade de Medicina da Universidade de Coim-
bra, com início em 22 de Junho de 2007. (Não carece de verificação
prévia do Tribunal de Contas.)

Foi a licenciada Mónica dos Santos Brito Oliva contratada como
assistente convidada, em regime de tempo parcial a 40 % em acu-
mulação, por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos,
além do quadro da Faculdade de Medicina da Universidade de Coim-
bra, com início em 22 de Junho de 2007. (Não carece de verificação
prévia do Tribunal de Contas.)

De 23 de Julho de 2007:

Foi a licenciada Maria Alcide Tavares Marques contratada como
assistente convidada, em regime de tempo parcial a 30 %, em acu-
mulação, por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos,
além do quadro da Faculdade de Medicina da Universidade de Coim-
bra, com início em 26 de Julho de 2007. (Não carece de verificação
prévia do Tribunal de Contas.)

Foi ao licenciado José Luís Sacadura Biscaia Silva Pinto, assistente
convidado a 40 % da Faculdade Medicina da Universidade de Coim-
bra, rescindido o contrato, ao abrigo do disposto no artigo 36.o, n.o 1,
alínea b), do ECDU, com efeitos a 17 de Setembro de 2007. (Não
carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)




