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Tribunal Central Administrativo Sul — transferido, por permuta,
para idêntico lugar do Tribunal Central Administrativo Norte.
(Posse: imediata.)
24 de Janeiro de 2006. — O Presidente, Manuel Fernando dos Santos
Serra.

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
o

a

Despacho n. 2397/2006 (2. série). — Delegação de competências. — Delego na secretária da comissão, licenciada Maria de Fátima
Carvalho Costa Figueira Abrantes Mendes, nos termos conjugados
da Lei n.o 71/78, de 27 de Dezembro, do Regimento da Comissão,
e da Lei n.o 59/90, de 21 de Novembro, competências para:
1) Gerir os serviços da Comissão, sob a minha superintendência;
2) Autorizar as despesas com a aquisição de bens e serviços
correntes e de capital, por conta das dotações orçamentais,
até ao montante de E 1000, excluindo o IVA;
3) Autorizar a reconstituição do fundo permanente até ao limite
previamente fixado;
4) Autorizar abonos variáveis ou eventuais relativos a trabalho
extraordinário prestado em dias de descanso semanal ou feriados, ajudas de custo e outros, até aos montantes definidos
por lei.
6 de Janeiro de 2006. — O Presidente, António de Sousa Guedes.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Reitoria
Despacho n.o 2398/2006 (2.a série). — Designo, nos termos do
artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 216/92, de 13 de Outubro, o júri das
provas de mestrado em Vulcanologia e Riscos Geológicos requeridas
pela licenciada Matilde Almeida da Silva:
Presidente — Doutor Rui Moreira da Silva Coutinho, professor
auxiliar da Universidade dos Açores (por designação do reitor).
Vogais:
Doutor João Luís Roque Baptista Gaspar, professor auxiliar
com agregação da Universidade dos Açores.
Doutor José Eduardo de Oliveira Madeira, professor auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutora Teresa de Jesus Lopes Ferreira, professora auxiliar
da Universidade dos Açores.
6 de Janeiro de 2006. — O Vice-Reitor, José Luís Brandão da Luz.
Despacho n.o 2399/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 283/83, de 21 de Junho, nomeio,
para deliberar sobre o pedido de equivalência ao grau de doutor
requerido pelo licenciado Francisco José Ferreira Silva o seguinte
júri:
Presidente — Reitor da Universidade dos Açores.
Vogais:
Doutor Mário José Amaral Fortuna, professor catedrático
da Universidade dos Açores.
Doutor José António Cabral Vieira, professor auxiliar com
agregação da Universidade dos Açores.
Doutor João Dias, professor auxiliar do Instituto Superior
de Economia e Gestão da Universidade Técnica de
Lisboa.
12 de Janeiro de 2006. — O Vice-Reitor, José Luís Brandão da
Luz.

N.o 21 — 30 de Janeiro de 2006

um ano, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente
ao índice 100.
28 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida
Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 45/2006. — Por despacho de 12 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado José Manuel Costa Estevens — autorizado o contrato de
provimento como equiparado a professor-coordenador, em regime
de acumulação, 50 %, para a Escola Superior de Saúde de Faro,
da Universidade do Algarve, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2005, pelo período de um ano, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 220, considerando-se rescindido
o contrato anterior.
9 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 46/2006. — Por despacho de 2 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado António Carlos Camilo Correia de Lacerda — autorizado
o contrato administrativo de provimento como assistente do 1.o triénio, em regime de exclusividade, para a Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2006, pelo período
de três anos, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 100.
10 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Contrato (extracto) n.o 47/2006. — Por despacho de 7 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Maria Catarina Pires Brito da Cruz — autorizada a renovação do contrato como equiparada a professora-adjunta, em
regime de acumulação a 50 %, para a Escola Superior de Tecnologia
da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início
em 1 de Fevereiro de 2006, auferindo a remuneração ilíquida mensal
correspondente ao índice 195.
13 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Despacho n.o 2400/2006 (2.a série). — Por despacho de 31 de
Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Doutor Jorge Manuel Evangelista Baptista — nomeado definitivamente, em regime de exclusividade, professor associado do grupo
de Linguísticas e Literaturas, área científica de Linguística, do quadro de pessoal docente da Universidade do Algarve, com efeitos
a partir da data de publicação no Diário da República, auferindo
a remuneração ilíquida correspondente ao índice 220, considerando-se exonerado do lugar anterior.
16 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Rectificação n.o 125/2006. — Por ter saído com inexactidão a
publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 134, de 14
de Julho de 2005, do contrato (extracto) n.o 1333/2005, referente
a Nuno Sérgio Machado Domingues Branco, rectifica-se que onde
se lê «de 28 de Fevereiro de 2005 a 31 de Janeiro de 2006» deve
ler-se «de 28 de Fevereiro de 2005 e pelo período de um ano».
12 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
o

Contrato (extracto) n. 44/2006. — Por despacho de 1 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Christian de Barros — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime
de tempo parcial, 60 %, para a Escola Superior de Saúde de Faro,
da Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005, pelo período de

Despacho n.o 2401/2006 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade de Coimbra proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 156,
de 16 de Agosto de 2005):
Maria Isabel da Conceição Videira França, assistente administrativa
especialista do quadro dos Serviços da Estrutura Central, Departamento de Administração e Finanças, desta Universidade — reclassificada como técnica profissional especialista do mesmo quadro,

