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UNIVERSIDADE DE LISBOA

Serviços Académicos
Declaração n.o 74/2005 (2.a série). — Para os devidos efeitos
se declara que o júri respeitante às provas de doutoramento requeridas
por Rodrigo Aguiar Sobral de Alexandre Cunha, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 48, de 9 de Março de 2005 (aviso
n.o 2453/2005), inclui o Doutor Manuel Ferreira Patrício, professor
catedrático da Universidade de Évora, como vogal.

Serviços Administrativos

16 de Março de 2005. — O Secretário-Coordenador, Jorge Ferreira
Cardoso.

a

Despacho n. 6886/2005 (2. série). — Por ter saído com inexactidão o despacho n.o 5132/2005 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 48, de 9 de Março de 2005, de novo se
procede à sua publicação:
«Despacho n.o 5132/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade de Évora de 2 de Fevereiro de 2005, foram designados,
nos termos do artigo 45.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, para fazerem parte
do júri do concurso documental para provimento de um lugar de
professor catedrático do quadro de pessoal docente desta Universidade, para o grupo de disciplinas de Escultura, os seguintes docentes:

António Carreto Fidalgo, professor catedrático da Universidade da Beira Interior.
António Jacinto Reis Vidigal, professor catedrático de
Escultura da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa.
Isabel Domènech Ibáñez, professora catedrática da Universidade de Valência.
José Alberto Simões Gomes Machado, professor catedrático
da Universidade de Évora.
Jorge Vidal Correia da Silva, professor catedrático da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
Manuel do Carmo Ferreira, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Margarida Acciaiuoli Brito, professora catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa.»
16 de Março de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

Execução de trabalhos relativos a erros e omissões de projecto
da empreitada de construção do edifício da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho em Guimarães.
Execução de trabalhos a mais da empreitada de construção do
edifício da Escola de Engenharia (2.a fase) da Universidade
do Minho em Braga.
Execução de trabalhos relativos a erros e omissões de projecto
da empreitada de execução de acabamentos no piso 1 das instalações provisórias da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho em Braga.
Execução de arranjos exteriores (paisagismo) da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho em Azurém, Guimarães.
Execução de trabalhos a mais e a menos relativos a erros e omissões
de projecto da empreitada de trabalhos de arranjos exteriores
na área da 2.a fase da expansão do Campus de Azurém (Escola
de Arquitectura), em Guimarães.
Execução de trabalhos relativos a erros e omissões de projecto
da empreitada de trabalhos de arranjos exteriores, na área da
2.a fase da expansão do Campus de Gualtar (Escola de Engenharia 2.a fase), em Braga.
Execução de trabalhos relativos a erros e omissões de projecto
da empreitada de execução de arranjos exteriores (paisagismo)
da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho em Azurém, Guimarães.

Faculdade de Medicina Dentária
Despacho n.o 6888/2005 (2.a série). — Por despacho do director
da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa de
7 de Março de 2005, proferido por delegação:
Doutora Sofia de Melo Lima Teixeira Santos Arantes de Melo, professora auxiliar convidada desta Faculdade — autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro no período de 7 a 14 de Março
de 2005 nos termos do artigo 80.o da Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
(Estatuto da Carreira Docente Universitária).
7 de Março de 2005. — O Director, António Vasconcelos Tavares.

Presidente — Reitor da Universidade de Évora.
Vogais:

Designação da empreitada

Despacho n. 6887/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 7 de Março de 2005, proferido
por delegação, conforme Diário da República, 2.a série, n.o 144, de
25 de Junho de 2002:
Doutor Pedro Jorge Santos Freitas — nomeado definitivamente na
categoria de professor auxiliar, com dedicação exclusiva, escalão 2,
índice 210, além do quadro de pessoal docente da Faculdade de
Ciências da Unviersidade de Lisboa, com efeitos a partir de 1 de
Fevereiro de 2005.

16 de Março de 2005. — O Director, Florêncio Leite.

o

Faculdade de Ciências
o

Despacho n.o 6889/2005 (2.a série). — Por despacho do director
da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa de
7 de Março de 2005, proferido por delegação:
João Carlos da Silva Roque, assistente convidado desta Faculdade —
autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro nos dias 3 e
4 de Março de 2005, nos termos do artigo 80.o da Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho (Estatuto da Carreira Docente Universitária).
7 de Março de 2005. — O Director, António Vasconcelos Tavares.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Reitoria
Listagem n.o 83/2005. — Para efeitos do disposto no artigo 275.o
do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, faz-se público que a Universidade do Minho efectuou, ao abrigo daquele diploma legal, no
ano 2004 as adjudicações de obras públicas constantes da lista abaixo
indicada:

Tipo de procedimento

Entidade adjudicatária

Valor de adjudicação
(sem IVA)
(em euros)

Concurso público (erros e
omissões).

FDO — Construções, S. A.

102 117,70

Concurso público (trabalhos a mais).

FDO — Construções, S. A.

120 271,70

Concurso limitado s/PA
(erros e omissões).

Domingos Carvalho, S. A.

14 850,16

Concurso limitado s/PA . . .

Empreiteiros Casais, S. A.

86 211,06

Concurso limitado s/PA
(trabalhos a mais e a
menos; erros e omissões).
Concurso limitado s/PA
(erros e omissões).

Domingos Carvalho, S. A.

5 649,49

FDO — Construções, S. A.

18 622,93

Concurso limitado s/PA
(erros e omissões).

Empreiteiros Casais, S. A.

11 232,94

