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para exercer as funções de assistente convidado além do quadro,
no Instituto Superior de Agronomia (Secção Autónoma de Arquitectura Paisagista), a partir de 29 de Abril de 2004, por um ano,
renovável por sucessivos períodos de três anos, com o vencimento
correspondente ao escalão 3, índice 155, constante do anexo n.o 1
ao Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 76/96, de 18 de Junho. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.
Despacho (extracto) n.o 12 979/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 23 de Maio de 2005,
proferido por delegação:
Doutora Ana Cristina Ferreira da Cunha Queda — nomeada definitivamente professora auxiliar do Instituto Superior de Agronomia
(Departamento de Química Agrícola e Ambiental), a partir de 17
de Julho de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
Relatório final do processo de nomeação definitiva como professora auxiliar da Doutora Ana Cristina Ferreira da Cunha
Queda.
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 pelas
Doutoras Elizabeth d’Almeida Duarte e Maria Manuela Silva Nunes
Reis Abreu, professoras catedráticas 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 do n.o 4 do mesmo artigo, a comissão coordenadora
do conselho científico do Instituto Superior de Agronomia, reunida
em 6 de Maio de 2005, aprovou por unanimidade a nomeação definitiva como professora auxiliar da Doutora Ana Cristina Ferreira da
Cunha Queda.

N.o 111 — 9 de Junho de 2005

(Departamento de Agro-Indústrias e Agronomia Tropical), a partir
de 23 de Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Relatório final do processo de nomeação definitiva como professora auxiliar da Doutora Maria Helena Guimarães de
Almeida.
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 pela
Doutora Ivonne Delgadillo, professora associada com agregação da
Universidade de Aveiro, e pelo Doutor Jorge Manuel Ricardo da
Silva, professor associado com agregação do Instituto Superior de
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, sobre o relatório de
actividades desenvolvidas no quinquénio 1999-2004, que fica arquivado
no processo individual da interessada, se encontram preenchidos os
pressupostos do n.o 4 do mesmo artigo, o conselho científico do Instituto Superior de Agronomia, reunido em 17 de Dezembro de 2004,
aprovou por maioria a nomeação definitiva como professor auxiliar
da Doutora Maria Helena Guimarães de Almeida.
17 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico, João Santos Pereira.
24 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.
Rectificação n.o 1021/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 165, de 4 de Abril
de 2005 a p. 5309, o despacho n.o 6903/2005 (2.a série), rectifica-se
que onde se lê «dispensa de serviço para o ano lectivo de 2005-2006,
nos termos do artigo 77.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária» deve ler-se «dispensa de serviço docente para o semestre par
do ano lectivo de 2005-2006 e semestre ímpar do ano lectivo 2006-2007,
nos termos do artigo 77.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária».
23 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.

6 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, João
Santos Pereira.

Instituto Superior Técnico

24 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.

Despacho (extracto) n.o 12 982/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 16 de Maio de 2005:

Despacho (extracto) n.o 12 980/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 23 de Maio de 2005,
proferido por delegação:
Doutor José Carlos Francos Santos Silva — nomeado definitivamente
professor auxiliar do Instituto Superior de Agronomia (Departamento de Protecção das Plantas e de Fitoecologia), a partir de
17 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 José Carlos Francos Santos
Silva.
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 pela
Doutora Laura Monteiro Torres, professora catedrática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e pelo Doutor António Maria
Marques Mexia, professor catedrático 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 do n.o 4 do mesmo artigo, a comissão coordenadora
do conselho científico do Instituto Superior de Agronomia, reunida
em 6 de Maio de 2005, aprovou por unanimidade a nomeação definitiva como professor auxiliar do Doutor José Carlos Francos Santos
Silva.
6 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, João
Santos Pereira.
24 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
Leão de Sousa.
Despacho (extracto) n.o 12 981/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 28 de Dezembro de 2004,
proferido por delegação:
Doutora Maria Helena Guimarães de Almeida — nomeada definitivamente professora auxiliar do Instituto Superior de Agronomia

António Artur Ferreira da Silva — denunciado o contrato administrativo de provimento na categoria de professor associado convidado, com efeitos a partir de 2 de Julho de 2005.
24 de Maio de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 12 983/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 2 de Março de 2005:
Luís Fernando Mira Amaral — autorizado o contrato administrativo
de provimento para exercer as funções de professor catedrático
convidado a 30 % no Instituto Superior Técnico, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 2 de Março de 2005,
pelo período de um ano. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
A comissão instaladora do conselho científico do Instituto Superior
Técnico da Universidade Técnica de Lisboa aprovou, por maioria,
em 2 de Março de 2005, a proposta respeitante à contratação do
engenheiro Luís Fernando Mira Amaral como professor catedrático
convidado a 30 % pelo período de um ano.
A proposta veio acompanhada pelo parecer previsto no n.o 2 do
artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, o qual
foi subscrito pelos professores catedráticos Doutores Carlos António
Bana e Costa, Luís António Tadeu dos Santos Almeida, Ricardo
Manuel Simões Bayao Horta e José Manuel Nunes Salvador Tribolet
e pelo professor catedrático convidado Doutor José Manuel Amado
da Silva, todos deste Instituto.
Com base no parecer favorável e fundamentado na análise do curriculum vitae, o conselho científico foi de parecer que o engenheiro
Luís Fernando Mira Amaral preenche as condições adequadas ao
exercício da docência na categoria mencionada.
2 de Março de 2005. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
25 de Maio de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

