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ra-adjunta, em regime de exclusividade, por urgente conveniência
de serviço, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade
do Algarve, com efeitos a partir de 1 de Março de 2005, pelo
período de um ano, renovável por períodos bienais, auferindo a
remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 185, considerando-se rescindido o contrato anterior.
18 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 797/2005. — Por despacho de 21 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Doutor Patrício Serendero — autorizado o contrato administrativo de
provimento como professor auxiliar da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade do Algarve, em regime de exclusividade, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir
de 12 de Fevereiro de 2005, pelo período de cinco anos, auferindo
a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 195, considerando-se rescindido o contrato anterior.
22 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 798/2005. — Por despacho de 21 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Mestre Cristina Maria Pereira Viegas de Oliveira — autorizado o contrato administrativo de provimento como professora auxiliar convidada, em regime de exclusividade, da Faculdade de Economia
da Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 1 de Março de 2005 e até 28 de Fevereiro
de 2006, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente
ao índice 210.
Relatório relativo ao convite para professor auxiliar convidado
de acordo com o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária.
O conselho científico, na sua reunião n.o 120, realizada no dia
26 de Janeiro de 2005, com base no parecer previsto no Estatuto
da Carreira Docente Universitária subscrito pelos Profs. Doutores
João Albino Matos da Silva, Efigénio da Luz Rebelo e Rui José
da Cunha de Sousa Nunes e após apreciação do curriculum vitae da
mestre Cristina Maria Pereira Viegas de Oliveira, considerou que,
pela sua experiência de actividade científica, preenche as condições
adequadas ao exercício das funções referidas no artigo 5.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, pelo que aprovou, por unanimidade, a sua contratação como professora auxiliar convidada, em regime
de exclusividade, da Universidade do Algarve.
O Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Economia,
João Albino Matos da Silva.
28 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 799/2005. — Por despacho de 17 de
Março de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:

Relatório referente à contratação da professora auxiliar convidada Gabriela Maria Ramos Gonçalves de acordo com o
n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
da Universidade do Algarve, na sua 42.a reunião plenária, de 5 de
Janeiro de 2005, com base nos pareceres previstos no Estatuto da
Carreira Docente Universitária, subscritos pelos Profs. Doutores Saul
Neves de Jesus, Alexandra Isabel Dias Reis e José Carlos Pestana
da Cruz e após apreciação do curriculum vitae da Doutora Gabriela
Maria Ramos Gonçalves, considerou que, pela sua experiência de
actividade científica, preenche as condições adequadas ao exercício
das funções referidas no artigo 5.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, pelo que aprovou, por maioria, a sua contratação como
professora auxiliar convidada, em regime de exclusividade, da Universidade do Algarve.
A Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais, Maria de Lurdes Ferreira Cabral Usera de
Vasconcelos.
1 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

Reitoria
Despacho n.o 6884/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 14 de Março de 2005, foram nomeados
os seguintes professores para fazerem parte do júri referente ao pedido
de equivalência de habilitações estrangeiras ao grau de mestre na
especialidade de Estudos Marinhos e Costeiros, requerido pelo licenciado João Pedro Tátá dos Anjos Regala:
Presidente — Doutor Luís Manuel Zambujal Chícharo, professor
auxiliar da Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente da
Universidade do Algarve.
Vogais:
Doutor António José Arsénia Nogueira, professor associado
da Universidade de Aveiro.
Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo, professora auxiliar da Faculdade de Ciências do Mar e do
Ambiente da Universidade do Algarve.
15 de Março de 2005. — O Reitor, Adriano Lopes Gomes Pimpão.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Rectificação n.o 522/2005. — Por ter saído com inexactidão a
publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 265, de 11
de Novembro de 2004, col. 2.a, a p. 16 733, rectifica-se que onde
se lê «Aviso n.o 10 590/2004 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Julho de 2004 do vice-reitor da Universidade de Aveiro, no uso de
competência delegada, foi constituído da seguinte forma o júri para
a prestação de provas de agregação no grupo/subgrupo 10 — Electrotecnia, requeridas pela Doutora Maria Beatriz Alves de Sousa Santos» deve ler-se «Aviso n.o 10 590/2004 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Julho de 2004 do vice-reitor da Universidade de Aveiro,
no uso de competência delegada, foi constituído da seguinte forma
o júri para prestação de provas de agregação no grupo/subgrupo 10 —
Engenharia Electrotécnica, requeridas pela Doutora Maria Beatriz
Alves de Sousa Santos».
4 de Março de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.

Doutora Gabriela Maria Ramos Gonçalves — autorizado o contrato
administrativo de provimento como professora auxiliar convidada,
em regime de exclusividade, da Faculdade de Ciências Humanas
e Sociais da Universidade do Algarve, por urgente conveniência
de serviço, com efeitos a partir de 5 de Janeiro de 2005, pelo período
de um ano, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 195, considerando-se rescindido o contrato anterior.
Concurso

Data do contrato

Valor da adjudicação
(euros)

Ajuste directo n.o 08/AJ/2004 . . . . . . . .

21-6-2004

2 522,80

Ajuste directo n.o 09/AJ/2004 . . . . . . . .

15-9-2004

1 635,06

Ajuste directo n.o 10/AJ/2004 . . . . . . . .

24-6-2004

1 713,60

Serviços de Acção Social
Listagem n.o 82/2005. — Listagem de obras públicas adjudicadas
no ano 2004, elaborada nos termos do artigo 275.o do Decreto-Lei
n.o 59/99, de 2 de Março:
Designação

Fornecimento e montagem de bancadas em inox no bar CIFOP.
Execução e montagem de bancadas,
portas e prateleiras na cantina de
Santiago.
Fornecimento e colocação de cancela entre bancadas e caixilhos
laterais em ferro zincado no pavilhão polidesportivo.

Firma

AVEIROTEL — Equipamento
Hoteleiro, L.da
MIDE — Manutenção e Serviços,
L.da
TALABRIGA, L.da

