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Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.o 6898/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 13 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Licenciado Fernando António Rodrigues da Silva Cabral — autorizado o contrato administrativo de provimento por um ano, em
regime de tempo parcial (20 %), por conveniência urgente de serviço, como professor auxiliar convidado além do quadro desta Faculdade, com efeitos a partir de 13 de Janeiro de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Instituto Superior de Agronomia
Despacho (extracto) n.o 6899/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho directivo de 11 de Novembro de 2004,
proferido por delegação:
Doutora Marta Guerreiro Duarte Mesquita de Oliveira — nomeada
definitivamente professora auxiliar do Instituto Superior de Agronomia, Departamento de Matemática, a partir de 26 de Outubro
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório final do processo de nomeação definitiva como professora auxiliar da Doutora Marta Guerreiro Duarte Mesquita
de Oliveira.
Considerando que, em face dos pareceres emitidos, nos termos
dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelos Doutores Maria Manuela Costa Neves Figueiredo e Jorge
Orestes Lasbarrérs Cerdeira, ambos professores associados do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa,
sobre o relatório de actividades desenvolvidas no quinquénio de
1999-2004, que fica arquivado no processo individual do interessado,
se encontram preenchidos os pressupostos no n.o 4 do mesmo artigo,
a comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior
de Agronomia, reunida em 24 de Outubro de 2004, aprovou por unanimidade a nomeação definitiva como professora auxiliar da Doutora Marta Guerreiro Duarte Mesquita de Oliveira.
24 de Outubro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico,
João Santos Pereira.
8 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.
Despacho (extracto) n.o 6900/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho directivo de 3 de Dezembro de 2004, proferido por delegação:
Doutora Fernanda Maria dos Reis Torroães Valente — nomeada definitivamente professora auxiliar do Instituto Superior de Agronomia,
Departamento de Matemática, a partir de 22 de Novembro de
2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório final do processo de nomeação definitiva como professor auxiliar da Doutora Fernanda Maria dos Reis Torroães
Valente.
Considerando que, em face dos pareceres emitidos, nos termos
dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelos Doutores Jorge Manuel Martins Soares David e Maria
Manuela Costa Neves Figueiredo, ambos professores do Instituto
Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, sobre
o relatório de actividades desenvolvidas no quinquénio de 1999-2004,
que fica arquivado no processo individual do interessado, se encontram
preenchidos os pressupostos no n.o 4 do mesmo artigo, a comissão
coordenadora do conselho científico do Instituto Superior de Agronomia, reunida em 9 de Novembro de 2004, aprovou por unanimidade
a nomeação definitiva como professora auxiliar do Doutora Fernanda
Maria dos Reis Torroães Valente.
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Despacho (extracto) n.o 6901/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho directivo de 24 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação:
Doutor Pedro César Ochôa de Carvalho — nomeado definitivamente
professor auxiliar do Instituto Superior de Agronomia, Departamento de Engenharia Florestal, a partir de 21 de Janeiro de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório final do processo de nomeação definitiva como
professor auxiliar do Doutor Pedro César Ochôa de Carvalho
Considerando que, em face dos pareceres emitidos, nos termos
dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelos Profs. Doutores Fernando Silva Oliveira Batista e Ângelo
Manuel Melo de Carvalho Oliveira, ambos professores catedráticos
do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, sobre o relatório de actividades desenvolvidas no quinquénio
de 2000-2005, que fica arquivado no processo individual do interessado, se encontram preenchidos os pressupostos no n.o 4 do mesmo
artigo, a comissão coordenadora do conselho científico do Instituto
Superior de Agronomia, reunida em 26 de Janeiro de 2005, aprovou
por unanimidade a nomeação definitiva como professor auxiliar do
Doutor Pedro César Ochôa de Carvalho.
26 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico,
João Santos Pereira.
8 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.
Despacho (extracto) n.o 6902/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho directivo de 31 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação:
Doutor Arlindo Lima — nomeado definitivamente professor auxiliar
do Instituto Superior de Agronomia, Departamento de Protecção
das Plantas e de Fitoecologia, a partir de 21 de Setembro de 2004.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório final do processo de nomeação definitiva
como professor auxiliar do Doutor Arlindo Lima
Considerando que, em face dos pareceres emitidos, nos termos
dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelos Profs. Doutores Pedro Augusto Lynce de Faria e Joana
Maria Palminha Canelhas Duclos, ambos professores catedráticos do
Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa,
sobre o relatório de actividades desenvolvidas no quinquénio de
1999-2004, que fica arquivado no processo individual do interessado,
se encontram preenchidos os pressupostos no n.o 4 do mesmo artigo,
a comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior
de Agronomia, reunida em 31 de Janeiro de 2005, aprovou por unanimidade a nomeação definitiva como professor auxiliar do Doutor
Arlindo Lima.
31 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico,
João Santos Pereira.
8 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.
Despacho n.o 6903/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente do conselho directivo de 1 de Março de 2005, proferidos por
delegação:
Doutor José Carlos Franco Santos Silva, professor auxiliar do Departamento de Protecção das Plantas e de Fitoecologia deste Instituto — autorizada a dispensa de serviço para o ano lectivo de
2005-2006, nos termos do artigo 77.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária.
Licenciada Ana Paula Ferreira Ramos, assistente do Departamento
de Protecção das Plantas e de Fitoecologia deste Instituto — autorizada a dispensa de serviço para o ano lectivo de 2005-2006, nos
termos do artigo 27.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.

9 de Novembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico,
João Santos Pereira.

Despacho n.o 6904/2005 (2.a série). — Por despachos do vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa, Prof. Doutor António
Romão, proferidos por delegação, de 1 de Março de 2005:

8 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.

Doutor Luís Manuel Bignolas Mira da Silva, professor auxiliar de
nomeação definitiva do Instituto Superior de Agronomia, Depar-
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tamento de Produção Agrícola e Animal — nomeado definitivamente professor associado do quadro do Instituto Superior de Agronomia, Departamento de Produção Agrícola e Animal, considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da data da posse.
Doutora Maria José Antão Pais de Almeida Cerejeira, professora
auxiliar de nomeação definitiva do Instituto Superior de Agronomia,
Departamento de Protecção das Plantas e de Fitoecologia — nomeada definitivamente professora associada do quadro do
Instituto Superior de Agronomia, Departamento de Protecção das
Plantas e de Fitoecologia, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da data da posse.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.

Instituto Superior Técnico
Despacho (extracto) n.o 6905/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 3 de Dezembro de 2004:
Pedro Miguel Figueiredo Gomes — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções de monitor, no Instituto
Superior Técnico, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 3 de Dezembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
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Despacho (extracto) n.o 6911/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 14 de Fevereiro de 2005:
João Carlos Moura Bordado — denunciado o contrato administrativo
de provimento na categoria de professor catedrático convidado a
100 %, com efeitos a partir de 2 de Abril de 2005.
3 de Março de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 6912/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 14 de Fevereiro de 2005:
Filipe Szolnoky Ramos Pinto Cunha — denunciado o contrato administrativo de provimento na categoria de professor auxiliar convidado a 100 %, com efeitos a partir de 30 de Abril de 2005.
3 de Março de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 6913/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 14 de Fevereiro de 2005:
Albertino José Santana — denunciado o contrato administrativo de
provimento na categoria de professor associado convidado a 50 %,
com efeitos a partir de 30 de Abril de 2005.
3 de Março de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

2 de Março de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 6906/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 17 de Setembro de 2004:
Francisco Cunha Leal Feijó Delgado — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções de monitor no Instituto Superior Técnico, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir de 17 de Setembro de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Março de 2005. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)

Despacho (extracto) n.o 6914/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 11 de Outubro de 2004:
Luís Calhorda Cruz Filipe — autorizado o contrato administrativo de
provimento para exercer funções de monitor no Instituto Superior
Técnico, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 11 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
4 de Março de 2005. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)

Despacho (extracto) n.o 6907/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 17 de Setembro de 2004:

Despacho (extracto) n.o 6915/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 11 de Outubro de 2004:

Carlos Videira Teixeira Tamulonis — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções de monitor no Instituto
Superior Técnico, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 17 de Setembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Hélio Ernesto Coronel Machado Pais — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções de monitor no Instituto Superior Técnico, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir de 11 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Março de 2005. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)
o
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Despacho (extracto) n. 6908/2005 (2. série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 17 de Setembro de 2004:
Francisco José Pais de Almeida de Varennes e Mendonça — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções
de monitor no Instituto Superior Técnico, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 17 de Setembro de 2004.(Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Março de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 6909/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 17 de Setembro de 2004:
Gonçalo Santos Furtado — autorizado o contrato administrativo de
provimento para exercer funções de monitor no Instituto Superior
Técnico, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 17 de Setembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Março de 2005. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)

4 de Março de 2005. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 6916/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 28 de Outubro de 2004:
Natália Sofia Canelas da Cunha — autorizado o contrato em regime
de substituição temporária para exercer funções equiparadas a
monitor, no Instituto Superior Técnico, com efeitos a partir de
28 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
7 de Março de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 6917/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 25 de Fevereiro de 2005:
Henrique Pereira Carinhas — denunciado o contrato administrativo
de provimento na categoria de professor auxiliar convidado a 40 %,
com efeitos a partir de 7 e Maio de 2005.
10 de Março de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

Despacho (extracto) n.o 6910/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 14 de Fevereiro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 6918/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 25 de Fevereiro de 2005:

José Manuel Amado da Silva — denunciado o contrato administrativo
de provimento na categoria de professor catedrático convidado a
30 %, com efeitos a partir de 23 de Abril de 2005.

Clemente Manuel Pedro Vicente Nunes — denunciado o contrato
administrativo de provimento na categoria de professor catedrático
convidado a 20 %, com efeitos a partir de 7 de Maio de 2005.

3 de Março de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

10 de Março de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

