14 763

Diário da República, 2.a série — N.o 155 — 11 de Agosto de 2006
5 — Face a estes pressupostos, foi designado para contratação,
mediante acordo entre as duas entidades, FMUP e MJD, o licenciado
Paulo Miguel Pereira Sarmento de Carvalho, chefe de serviço e director clínico.
6 — Independentemente da obrigatoriedade que resulta do protocolo, a análise do curriculum vitae do interessado demonstra claramente que, dispondo da habilitação da carreira médica estipulada,
possui, além disso, uma larga experiência assistencial e uma extensa
bibliografia que excedem largamente as condições mínimas exigíveis.
7 — Assim, entendemos que é totalmente justificada a contratação
como professor associado convidado, além do quadro, a 30 % do vencimento, do licenciado Paulo Miguel Pereira Sarmento de Carvalho,
o qual possui o perfil técnico e científico para as respectivas funções.
13 de Dezembro de 2005. — O Director da Faculdade, José Manuel
Amarante. — A Vice-Presidente do Conselho Científico, Isabel
Ramos. — O Vice-Presidente do Conselho Pedagógico, Jorge Tavares.
6 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 398/2006
Por despacho de 30 de Junho de 2006 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação, foi prorrogado o contrato da mestre Teresa
Maria Rocha Fernandes da Silva, por um biénio, como assistente
além do quadro da Faculdade de Economia desta Universidade, com
efeitos a partir de 27 de Março de 2007. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
6 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 399/2006
Por despacho de 5 de Junho de 2006 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação, foi contratado, por conveniência urgente
de serviço, como professor catedrático convidado além do quadro,
sem vencimento, da Faculdade de Engenharia desta Universidade,
o licenciado Luís Manuel Ribeiro e Sousa, com efeitos a partir de
5 de Junho de 2006 e pelo período de cinco anos. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
Relatório a que se refere 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
A comissão coordenadora do conselho científico da FEUP, tendo
apreciado o parecer subscrito pelos professores catedráticos Doutores
Manuel António de Matos Fernandes, José Manuel Pinto Ferreira
Lemos e António José de Magalhães Silva Cardoso, docentes do
Departamento de Engenharia Civil desta Faculdade, deliberou, por
unanimidade, propor a contratação do licenciado Luís Manuel Ribeiro
e Sousa como professor catedrático convidado a 0 %, uma vez que
apresenta aptidões comprovadas de que o Departamento de Engenharia Civil da FEUP muito pode beneficiar.
24 de Maio de 2006. — O Presidente do Conselho Científico, Carlos
A. V. Costa.
25 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 400/2006
Por despacho de 10 de Julho de 2006 do reitor da Universidade
do Porto, foi denunciado, a seu pedido, o contrato da licenciada Florbela Teixeira Gomes como assistente convidada, além do quadro,
da Faculdade de Medicina desta Universidade, com efeitos a partir
de 15 de Setembro de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
25 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 401/2006
Por despacho de 14 de Julho de 2006 do reitor da Universidade
do Porto, foi rescindido, a seu pedido, o contrato do licenciado José
Augusto Gonçalves Martins, assistente convidado além do quadro,
com 60 % do vencimento, da Faculdade de Economia desta Universidade, com efeitos a partir de 31 de Agosto de 2006. (Não carece
de fiscalização do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
25 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 16 402/2006
Por despacho de 10 de Julho de 2006 do reitor da Universidade
do Porto, foi denunciado, a seu pedido, o contrato como assistente
convidada, além do quadro, da mestre Guilhermina Maria da Silva
Rego, da Faculdade de Medicina desta Universidade, com efeitos
a partir de 15 de Setembro de 2006. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
25 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 403/2006
Por despacho de 20 de Julho de 2006 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação, foi Maria José de Almeida Reis, assistente
administrativa da Faculdade de Desporto desta Universidade,
nomeada definitivamente assistente administrativa principal da mesma
Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se
exonerada do lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
27 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 404/2006
Por despacho de 14 de Julho de 2006 do reitor da Universidade
do Porto, foi a licenciada Susana Tavares Martins Ferreira, assistente
administrativa principal da Faculdade de Belas-Artes desta Universidade, nomeada definitivamente assistente administrativa especialista
da mesma Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
27 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 405/2006
Por despacho de 20 de Julho de 2006 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação, foi nomeada definitivamente assistente administrativa principal da Faculdade de Desporto desta Universidade,
a assistente administrativa da mesma Faculdade Susana Cláudia
Pereira Teixeira, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
27 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 406/2006
Por despacho de 20 de Julho de 2006 da vice-reitora da Universidade
do Porto, por delegação, o Doutor Américo Lopes de Azevedo, professor auxiliar além do quadro da Faculdade de Engenharia desta
Universidade, foi nomeado definitivamente professor associado do
Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores,
áreas de Ciências Fundamentais e Electrotecnia ou Automação, Controle e Sistemas de Produção Industrial ou Energia ou Telecomunicações da mesma Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da mesma
data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
27 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 407/2006
Por despacho de 14 de Julho de 2006 do reitor da Universidade
do Porto, o Doutor Eduardo Jorge Figueira Marques foi nomeado
definitivamente professor auxiliar além do quadro do Departamento
de Química da Faculdade de Ciências desta Universidade, com efeitos
a partir de 3 de Abril de 2006. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Com base no parecer circunstanciado e fundamentado dos professores catedráticos Hugh Douglas Burrows, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e Manuel Aníbal
Varejão Ribeiro da Silva, da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, sobre o relatório de actividade do Doutor Eduardo Jorge

