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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.
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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,
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com efeitos à data do termo de aceitação, considerando-se exonerada do anterior lugar com efeitos à mesma data.
5 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 2402/2006 (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):
Prof. Doutor Adriano Teixeira Barbosa de Sousa, professor catedrático do quadro da Faculdade de Farmácia desta Universidade — concedida dispensa de serviço docente no ano lectivo de
2005-2006, por ter sido membro do conselho directivo, com início
em 3 de Outubro de 2005.
5 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 2403/2006 (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):
Prof. Doutor Francisco José Baptista Veiga, professor auxiliar, além
do quadro, da Faculdade de Farmácia desta Universidade — concedida dispensa de serviço docente no 2.o semestre do ano lectivo
de 2005-2006, por ter sido membro do conselho pedagógico, com
início em 20 de Fevereiro e até 16 de Junho de 2006.
5 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 2404/2006 (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), foi concedida dispensa de serviço docente
no ano escolar de 2005-2006, com início em 3 de Outubro de 2005,
aos seguintes docentes:
Prof.a Doutora Maria Conceição Gonçalves Barreto Oliveira Castilho,
professora auxiliar além do quadro da Faculdade de Farmácia desta
Universidade.
Prof. Doutor Saúl Campos Pereira da Costa, professor auxiliar além
do quadro da Faculdade de Farmácia desta Universidade.
Prof.a Doutora Maria Graça Ribeiro Campos, professora auxiliar além
do quadro da Faculdade de Farmácia desta Universidade.
5 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Departamento Académico
Aviso n.o 1142/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor de
13 do corrente mês de Janeiro:
Designados, para fazerem parte do júri das provas de doutoramento
em Arquitectura, na especialidade em Teoria e História da Arquitectura, requeridas pela licenciada Giuliana Finízio, os seguintes
elementos:
Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (por despacho de subdelegação de competências do vice-reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor João Carlos de Sousa
Marques, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 282,
de 2 de Dezembro de 2004).
Vogais:
Doutor Alberto Ferlenga, professor catedrático da Universitá IUAV di Venezia, Itália.
Doutor Rafael Domingues Moreira, professor associado da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor Manuel António Correia Teixeira, professor catedrático do Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa.
Doutor Gonçalo Nuno Pinheiro de Sousa Byrne, professor
catedrático convidado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutor Paulo Fernando Sequeira Varela Gomes, professor
associado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
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Doutor Walter Rossa Ferreira da Silva, professor auxiliar
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
13 de Janeiro de 2006. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 2405/2006 (2.a série). — Por despachos
de 19 de Dezembro de 2005 do presidente do conselho directivo:
Doutores Edmundo Heitor da Silva Monteiro, Bernardete Martins
Ribeiro e Luís Alexandre Serras de Moura e Silva, professores
auxiliares de nomeação definitiva desta Faculdade — nomeados,
definitivamente, professores associados do Departamento de Engenharia Informática, considerando-se rescindidos os anteriores contratos a partir da data da assinatura dos termos de aceitação de
nomeação. (Não carecem de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1
do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
28 de Dezembro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 2406/2006 (2.a série). — Por despachos
do presidente do conselho directivo:
De 19 de Agosto de 2005:
Mestre João Miguel Dias Ferreira Nogueira, assistente estagiário — contratado como assistente, por conveniência urgente de serviço, por seis anos, com possibilidade de prorrogação por um biénio,
com início em 6 de Julho de 2005, considerando-se rescindido o
anterior contrato desde aquela data.
De 14 de Dezembro de 2005:
Liliana Raquel Simões Marques — contratada como monitora, por
conveniência urgente de serviço, por um ano, eventualmente, renovável por três vezes, com início em 14 de Dezembro de 2005.
(Não carecem de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do
artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
5 de Janeiro de 2006. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 2407/2006 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Janeiro de 2006 do presidente do conselho directivo:
Fernando Pedrosa de Jesus, técnico de 1.a classe do quadro do Instituto
Geofísico — promovido a técnico principal do mesmo Instituto,
após publicação do despacho autorizador no Diário da República.
(Não carece de fiscalização prévia nos termos do n.o 1 do artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
10 de Janeiro de 2006. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 2408/2006 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Janeiro de 2006 do presidente do conselho directivo:
Mestre Luís Miguel Machado Lopes Macedo — contratado como
assistente, por conveniência urgente de serviço, por seis anos, com
possibilidade de prorrogação por um biénio, com início em 3 de
Janeiro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia, nos termos
do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
11 de Janeiro de 2006. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 2409/2006 (2.a série). — Por despacho
de 4 de Janeiro de 2006 do presidente do conselho directivo:
Licenciada Teresa Paula Mateus Pereira Montes — contratada para
exercer funções correspondentes a técnica profissional de 2.a classe,
área de BD, no Departamento de Bioquímica desta Faculdade,
em regime de contrato de trabalho a termo certo, com possibilidade
de renovação, por período de seis meses, até ao limite máximo
de dois anos, com início em 4 de Janeiro de 2006. (Não carece
de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
12 de Janeiro de 2006. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.

