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Despacho (extracto) n.o 26 998/2007

Por despacho do conselheiro Procurador-Geral da República de
30 de Outubro de 2007, licenciado Alberto Fernandes Brás, procu-
rador-geral-adjunto, foi nomeado, em comissão de serviço, como audi-

tor jurídico com efeitos a partir de 14 de Novembro de 2007. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Novembro de 2007. — O Secretário da Procuradoria-Geral
da República, Carlos José de Sousa Mendes.

PARTE E

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Instituto Superior de Contabilidade e Administração

Despacho (extracto) n.o 26 999/2007

Por despachos do vice-reitor da Universidade de Aveiro, no uso
de competência delegada:

De 16 de Outubro de 2007:

Foi a Maria João Pinto Soares Machado Esteves autorizada a reno-
vação do contrato administrativo de provimento como equiparada
a assistente do 2.o triénio, além do quadro, por urgente conveniência
de serviço, em regime de tempo integral, pelo período de dois anos,
renovável por igual período, com início em 23 de Outubro de 2007
e termo em 22 de Outubro de 2009.

Foi a Rogério Mário Madail da Silva autorizada a renovação do
contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente
do 2.o triénio, além do quadro, por urgente conveniência de serviço,
em regime de tempo integral, pelo período de dois anos, renovável
por igual período, com início em 17 de Outubro de 2007 e termo
em 16 de Outubro de 2009.

De 30 de Outubro de 2007:

Foi a Victor da Conceição Negrais autorizada a renovação do con-
trato administrativo de provimento como equiparado a professor-
-adjunto, além do quadro, por urgente conveniência de serviço, em
regime de tempo parcial, com 60 % de vencimento, pelo período
de dois anos, renovável por igual período, com início em 1 de Novem-
bro de 2007 e termo em 31 de Outubro de 2009.

Foi a Fernando Manuel Marques Costa e Silva autorizada a reno-
vação do contrato administrativo de provimento como equiparado
a assistente do 2.o triénio, além do quadro, por urgente conveniência
de serviço, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de dois
anos, renovável por igual período, com início em 30 de Outubro de
2007 e termo em29 de Setembro de 2009.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Novembro de 2007. — A Presidente do Conselho Directivo,
Fátima Pinho.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Despacho (extracto) n.o 27 000/2007

Por despacho de 21 de Setembro de 2007 do reitor da Universidade
da Beira Interior, foi o Doutor António Manuel Gonçalves Pinheiro,
professor auxiliar além do quadro de pessoal docente desta Univer-
sidade, nomeado definitivamente na mesma categoria com efeitos a
partir de 29 de Maio de 2007. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Relatório final relativo à nomeação definitiva do Prof. Doutor António
Manuel Gonçalves Pinheiro como professor auxiliar da UBI

O conselho científico da UBI, através da secção científica da unidade
científico-pedagógica das Ciências Exactas, após o resultado da vota-
ção por escrutínio secreto realizada na sua reunião de 12 de Julho
e com base nos pareceres elaborados e subscritos pelos Profs. Dou-
tores João Pinheiro Providência e Costa e Carlos Manuel Pereira
Cabrita, professores catedráticos da Universidade da Beira Interior,
sobre o relatório apresentado pelo Prof. Doutor António Manuel

Gonçalves Pinheiro, nos termos do artigo 25.o do ECDU, deliberou
por maioria propor a sua nomeação definitiva como professor auxiliar.

19 de Julho de 2007. — O Presidente do Conselho Científico, João
António de Sampaio Rodrigues Queiroz.

5 de Novembro de 2007. — A Chefe de Divisão do Expediente
e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 27 001/2007

Por despacho de 21 de Setembro de 2007 do reitor da Universidade
da Beira Interior, foi nomeada definitivamente na mesma categoria
a Doutora Maria de Fátima de Jesus Simões, professora associada
do quadro de pessoal docente desta Universidade, com efeitos a partir
de 26 de Abril de 2007.

Relatório final relativo à nomeação definitiva da Prof.a Doutora Maria
de Fátima de Jesus Simões, como professora associada da UBI

O conselho científico da UBI, através da Secção Científica da Uni-
dade Cientifico-Pedagógica das Ciências Sociais e Humanas, após o
resultado da votação por escrutínio secreto realizada na sua reunião
de 12 de Julho e com base nos pareceres elaborados e subscritos
pelo Prof. Doutor Leandro da Silva Almeida, professor catedrático
da Universidade do Minho e pelo Prof. Doutor José Carlos Gaspar
Venâncio, professor catedrático da Universidade da Beira Interior,
sobre o relatório apresentado pela Prof.a Doutora Maria de Fátima
de Jesus Simões, nos termos do artigo 21.o do ECDU, deliberou una-
nimidade propor a sua nomeação definitiva como professora asso-
ciada. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)

19 de Julho de 2007. — O Presidente do Conselho Científico, João
António de Sampaio Rodrigues Queiroz.

6 de Novembro de 2007. — A Chefe de Divisão do Expediente
e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 27 002/2007

Por despacho de 21 de Setembro de 2007 do reitor da Universidade
da Beira Interior, foi nomeada definitivamente na mesma categoria
a Doutora Luísa Rita Brites Sanches Salvado, professora auxiliar além
do quadro de pessoal docente desta Universidade, com efeitos a partir
de 29 de Abril de 2007. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Relatório final relativo à nomeação definitiva da Prof.a Doutora Luísa
Rita Brites Sanches Salvado como professora auxiliar da UBI

O conselho científico da UBI, através da Secção Científica da Uni-
dade Científico-Pedagógica das Ciências de Engenharia, após o resul-
tado da votação por escrutínio secreto realizada na sua reunião de
9 de Julho e com base nos pareceres elaborados e subscritos pelo
Prof. Doutor Mário Duarte Araújo, professor catedrático da Uni-
versidade do Minho, e pelo Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos
Pimentel de Oliveira, professor catedrático da Universidade da Beira
Interior, sobre o relatório apresentado pela Prof.a Doutora Luísa Rita
Brites Sanches Salvado, nos termos do artigo 25.o do ECDU, deliberou
por maioria, propor a sua nomeação definitiva como professora
auxiliar.

19 de Julho de 2007. — O Presidente do Conselho Científico, João
António de Sampaio Rodrigues Queiroz.

6 de Novembro de 2007. — A Chefe de Divisão do Expediente
e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.




