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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Rectificação n.o 1020/2005. — Por ter saído com inexactidão o
júri das provas para obtenção do título de agregado no grupo de
disciplinas de Saúde Internacional, disciplina de Sistemas de Saúde,
do Instituto de Higiene e Medicina Tropical desta Universidade,
requeridas pelo Prof. Doutor Paulo Lyz Girou Martins Ferrinho, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 94, de 16 de Maio de
2005, novamente se publica a constituição do júri:
«Presidente — Reitor da Universidade Nova de Lisboa.
Vogais:
Doutor Salvador Manuel Massano Cardoso, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra.
Doutor José Henrique Dias Pinto de Barros, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto.
Doutor José Manuel Lage Campelo Calheiros, professor
catedrático da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior.
Doutor Fernando Manuel Santos Galvão de Melo, professor
catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.
Doutora Maria Amélia Afonso Grácio, professora catedrática do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor Virgílio Estólio do Rosário, professor catedrático
do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor António José dos Santos Grácio, professor catedrático do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da
Universidade Nova de Lisboa.
Doutor José Manuel Domingos Pereira Miguel, professor
catedrático convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.»
23 de Maio de 2005. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.

Escola Nacional de Saúde Pública
Aviso n. 5824/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 23 de
Maio de 2005, proferido por delegação de competências:
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Doutor Daniel Aelenei — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar provisório, com efeitos a partir
de 3 de Maio de 2005, por cinco anos, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao escalão 1, índice 195, a que se refere
o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de Setembro.
Doutor Luís Filipe Fernandes Marcelino — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar provisório, com
efeitos a partir de 3 de Maio de 2005, por cinco anos, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1, índice 195,
a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de Setembro.
Doutor João Manuel dos Santos Lourenço — celebrado contrato
administrativo de provimento como professor auxiliar provisório,
com efeitos a partir de 19 de Novembro de 2004, por cinco anos,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1,
índice 195, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de
Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data do início
de funções.
Doutora Paula Cristina Gonçalves Dias Urze — celebrado contrato
administrativo de provimento como professora auxiliar provisória,
com efeitos a partir de 25 de Fevereiro de 2005, por cinco anos,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1,
índice 195, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de
Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data do início
de funções.
Doutor Vasco Miguel Moreira do Amaral — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar provisório, com
efeitos a partir de 3 de Maio de 2005, por cinco anos, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1, índice 195,
a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de Setembro.
Doutor Vítor Manuel Delgado Alves — celebrado contrato administrativo de provimento, por conveniência urgente de serviço, como
professor auxiliar convidado, com efeitos a partir de 3 de Maio
de 2005 e até ao regresso do substituído, com direito ao vencimento
mensal correspondente a 100 % do escalão 1, índice 195, a que
se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de Setembro,
ficando rescindido o anterior contrato à data do início de funções.
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Doutora Ana Alexandre Fernandes, professora associada do quadro
de pessoal desta Escola — concedida a equiparação a bolseiro fora
do País no período de 24 a 29 de Maio do corrente ano.
23 de Maio de 2005. — O Director, Fernando Galvão de Melo.
Aviso n.o 5825/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Maio
de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Maria Arminda do Cortinhal Almeida Vitória, técnica profissional
principal de biblioteca e documentação de nomeação definitiva do
quadro de pessoal da Escola Nacional de Saúde Pública — nomeada
técnica profissional especialista principal de biblioteca e documentação do quadro de pessoal da Escola Nacional de Saúde Pública,
com efeitos à data da publicação.
30 de Maio de 2005. — O Director, Fernando Manuel Santos Galvão
de Melo.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Aviso n.o 5826/2005 (2.a série). — Por despachos do director
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa, proferido por delegação de competências, e do presidente
do Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas de 27
de Abril de 2005 e de 2 de Maio de 2005, respectivamente:
Iolanda Maria de Jesus Guedes Vaz, assistente administrativo principal da carreira de assistente administrativa do quadro de pessoal
do Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas, I. P. — autorizada a transferência a partir de 3 de Maio de
2005 para o mesmo lugar do quadro desta Faculdade. (Não carece
de visto prévio do Tribunal de Contas.)

Relatório a que se refere o artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária
O Departamento de Engenharia Química propôs a contratação do
Doutor Vítor Manuel Delgado Alves como professor auxiliar convidado a 100 %.
Tendo em vista o cumprimento do disposto no artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, foram solicitados os pareceres
dos Doutores Manuel José Teixeira Carrondo, Maria d’Ascensão Carvalho Fernandes de Miranda Reis e Isabel Maria Rôlo Coelhoso,
respectivamente professor catedrático e professoras auxiliares da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Todos os pareceres são coincidentes no reconhecimento da adequada formação científica e técnica e da experiência profissional desta
personalidade para o exercício das funções para que é convidado.
Com base nos referidos pressupostos, foi a proposta apresentada
à comissão coordenadora, tendo esta decidido submetê-la à votação
do respectivo plenário.
Neste sentido se pronunciou o plenário do conselho científico, tendo
a proposta de contratação sido aprovada por maioria absoluta, na
reunião de 11 de Março de 2005.
17 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, José
J. Galhardas de Moura.
Mestre Rui Pedro César Marreiros — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente, com efeitos a partir de 3 de
Maio de 2005, por seis anos, prorrogável nos termos da lei, com
direito ao vencimento mensal correspondente a dois terços do escalão 1, índice 140, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 373/99, de 18 de Setembro.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005- — O Director, A. M. Nunes dos Santos.

9 de Maio de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.

Aviso n.o 5828/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 18 de
Maio de 2005, proferido por delegação de competências:

Aviso n.o 5827/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Maio
de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:

Concedida a equiparação a bolseiro fora do País aos docentes
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa abaixo indicados:

Licenciado Theo Rangel Correia da Silva Fernandes — autorizada
a alteração da percentagem do contrato, como assistente convidado,
de 50 % para 30 %.

Doutor Válter José da Guia Lúcio, professor associado — no período
de 19 a 25 de Maio de 2005.

