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Despacho (extracto) n.o 1081/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 7 de Outubro de 2005:
Maria da Conceição Félix da Costa Empis — rescindido por mútuo
acordo o contrato administrativo de provimento celebrado em 1 de
Setembro de 2005, no uso da competência atribuída pelos artigos 9.o,
alínea a), 18.o, alínea e), e 41.o, n.o 2, da Lei n.o 54/90, de 5 de
Setembro, conjugados com os artigos 2.o e 8.o, alínea e), do Decreto-Lei n.o 260/95, de 30 de Setembro, e nos termos do disposto
no artigo 4.o e na alínea e) do n.o 2 do artigo 23.o do Despacho
Normativo n.o 33/99, de 30 de Junho, que homologou os Estatutos
da ESHTE, nos termos e para os efeitos do artigo 30.o, n.o 1,
alínea a), do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a
actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho.
[Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
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Maria José Correia Nunes Tomé, assistente administrativa principal
do quadro de pessoal do Tribunal da Relação do Porto, posicionada
no escalão 4, índice 254 — promovida, precedendo concurso, à categoria de assistente administrativo especialista do quadro de pessoal
do Tribunal da Relação do Porto, passando a auferir pelo escalão 1,
índice 269.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Os
encargos são suportados pelo Orçamento do Estado.)
4 de Janeiro de 2006. — O Presidente, Correia de Paiva.
Despacho (extracto) n.o 1086/2006 (2.a série). — Por despacho
de 4 de Janeiro de 2006 do presidente do Tribunal da Relação do
Porto:

Ana Isabel Esteves Pedro — rescindido por mútuo acordo o contrato
administrativo de provimento celebrado em 1 de Outubro de 2005,
no uso da competência atribuída pelos artigos 9.o, alínea a), 18.o,
alínea e), e 41.o, n.o 2, da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, conjugados
com os artigos 2.o e 8.o, alínea e), do Decreto-Lei n.o 260/95, de
30 de Setembro, e nos termos do disposto no artigo 4.o e na alínea e)
do n.o 2 do artigo 23.o do Despacho Normativo n.o 33/99, de 30
de Junho, que homologou os Estatutos da ESHTE, nos termos
e para os efeitos do artigo 30.o, n.o 1, alínea a), do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a actual redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho. [Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.]

Ana Paula de Araújo Cardoso Areias, assistente administrativa do
quadro de pessoal do Tribunal da Relação do Porto, posicionada
no escalão 3, índice 218 — promovida, precedendo concurso, na
categoria de assistente administrativa principal do quadro de pessoal
do Tribunal da Relação do Porto, passando a auferir pelo escalão 2,
índice 233.
Maria Gabriela Veiga Lopes, assistente administrativa do quadro de
pessoal do Tribunal da Relação do Porto, posicionada no escalão 3,
índice 218 — promovida, precedendo concurso, na categoria de
assistente administrativa principal do quadro de pessoal do Tribunal
da Relação do Porto, passando a auferir pelo escalão 2, índice 233.
Carla Maria Brandão Soares, assistente administrativa do quadro de
pessoal do Tribunal da Relação do Porto, posicionada no escalão 2,
índice 209 — promovida, precedendo concurso, na categoria de
assistente administrativa principal do quadro de pessoal do Tribunal
da Relação do Porto, passando a auferir pelo escalão 1, índice 222.
Rui Manuel Pinho Faria Marinho, assistente administrativo do quadro
de pessoal do Tribunal da Relação do Porto, posicionado no escalão 2, índice 209 — promovido, precedendo concurso, na categoria
de assistente administrativo principal do quadro de pessoal do Tribunal da Relação do Porto, passando a auferir pelo escalão 1,
índice 222.

31 de Outubro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Os
encargos são suportados pelo Orçamento do Estado.)

7 de Outubro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1082/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 31 de Outubro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 1083/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Dezembro de 2005:
Joaquina Maria Benvinda — contratada, em regime de contrato administrativo de provimento, na sequência de concurso, para a categoria
de auxiliar de limpeza, escalão 1, índice 123, do grupo de pessoal
auxiliar. O contrato tem a duração de um ano, tácita e sucessivamente renovável por iguais períodos, produzindo efeitos a partir
de 30 de Dezembro de 2005. [Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.]
30 de Dezembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 1084/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Estoril de 30 de Dezembro de 2005:
Elisabete de Oliveira dos Santos — contratada, em regime de contrato
administrativo de provimento, na sequência de concurso, para a
categoria de auxiliar de limpeza, no escalão 1, índice 123, do grupo
de pessoal auxiliar. O contrato tem a duração de um ano, tácita
e sucessivamente renovável por iguais períodos, produzindo efeitos
a partir de 30 de Dezembro de 2005. [Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas — artigo 47.o, alínea a), da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
30 de Dezembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Rute Gonçalves.

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO
Despacho (extracto) n.o 1085/2006 (2.a série). — Por despacho
de 4 de Janeiro de 2006 do presidente do Tribunal da Relação do
Porto:
Maria de Fátima Aires Monteiro Pinto, assistente administrativa principal do quadro de pessoal do Tribunal da Relação do Porto, posicionada no escalão 2, índice 233 — promovida, precedendo concurso, à categoria de assistente administrativo especialista do quadro
de pessoal do Tribunal da Relação do Porto, passando a auferir
pelo escalão 1, índice 269.

4 de Janeiro de 2006. — O Presidente, Correia de Paiva.

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Despacho (extracto) n.o 1087/2006 (2.a série):
Licenciada Maria Dulce Reis Oliveira do Couto Ferreira, procuradora
da República no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa — desligada do serviço para efeitos de aposentação/jubilação.
4 de Janeiro de 2006. — O Secretário, Carlos José de Sousa Mendes.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extracto) n.o 14/2006. — Por despacho de 1 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Cláudia Alexandra Mendes Gervásio — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente
do 2.o triénio, em regime de tempo parcial a 40 %, para a Escola
Superior de Saúde de Faro, da Universidade do Algarve, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2005, pelo período de seis meses, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 135.
29 de Setembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 15/2006. — Por despacho de 15 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Neuza Carla do Sacramento Alves Baptista e Costa — autorizado o
contrato administrativo de provimento como leitora, em regime
de exclusividade, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço, com
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efeitos a partir de 15 de Setembro de 2005, pelo período de um ano,
renovado por contratos com a duração de três anos, renováveis
por iguais períodos, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 140.
9 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 16/2006. — Por despacho de 12 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Cristina Maria dos Santos Gamboa — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente
do 2.o triénio, em regime de acumulação (50 %), para a Escola
Superior de Saúde de Faro da Universidade do Algarve, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2005, pelo período de um ano, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 135.
15 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida
Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 17/2006. — Por despacho de 12 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Mestre Sandra Maria da Cruz Caetano — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta,
em regime de tempo parcial a 40 %, para a Escola Superior de
Saúde de Faro, da Universidade do Algarve, com efeitos a partir
de 1 de Agosto de 2005, pelo período de um ano, auferindo a
remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 185.
28 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida
Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 18/2006. — Por despacho de 1 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Maria da Assunção Martinez Fernandez Macedo dos Santos — autorizado o contrato administrativo de provimento como
equiparada a professora-adjunta, em regime de acumulação (30 %),
para a Escola Superior de Saúde de Faro, da Universidade do
Algarve, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2005, pelo período de um ano, auferindo a remuneração
ilíquida mensal correspondente ao índice 185.
6 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 19/2006. — Por despacho de 1 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Ana Maria Simões Alferes Costa — autorizado o contrato
administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta em regime de acumulação (20 %), para a Escola Superior
de Saúde de Faro, da Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro de
2005, pelo período de seis meses, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 185.
9 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 20/2006. — Por despacho de 7 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Cláudia Cristina Guerreiro Luísa — autorizado o contrato
administrativo de provimento como assistente do 1.o triénio, em
regime de exclusividade, para a Escola Superior de Educação da
Universidade do Algarve, com efeitos a partir de 7 de Novembro
de 2005, pelo período de três anos, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 100.
20 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 21/2006. — Por despacho de 25 de
Novembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Mestre Luís Miguel Soares Nobre de Noronha e Pereira — autorizado
o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, para a Escola Superior
de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, com
efeitos a partir de 25 de Novembro de 2005, pelo período de um ano,
renovável por períodos bienais, auferindo a remuneração ilíquida
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mensal correspondente ao índice 185, considerando-se rescindido
o contrato anterior.
20 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 22/2006. — Por despacho de 1 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado Ulisses Saturnino Duarte de Brito — autorizado o contrato
administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto,
em regime de acumulação a 20 %, para a Escola Superior de Saúde
de Faro, da Universidade do Algarve, por urgente conveniência
de serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005, pelo
período de um ano, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 185.
27 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 23/2006. — Por despacho do reitor da
Universidade do Algarve de 7 de Dezembro de 2005:
Licenciado Miguel Reimão Lopes da Costa — autorizada a renovação
do respectivo contrato como assistente convidado, em regime de
tempo parcial a 30 %, da Faculdade de Engenharia de Recursos
Naturais da Universidade do Algarve, pelo período de três anos,
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006.
27 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 24/2006. — Por despacho do reitor da
Universidade do Algarve de 7 de Dezembro de 2005:
Licenciada Maria Teresa Ferraz Lúcio de Sales — autorizada a renovação do respectivo contrato como assistente convidada, em regime
de exclusividade, para a Faculdade de Engenharia de Recursos
Naturais da Universidade do Algarve, pelo período de três anos,
com efeitos a partir de 21 de Dezembro de 2005.
27 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 25/2006. — Por despachos do reitor da
Universidade do Algarve:
De 7 de Dezembro de 2005:
Licenciada Teresa Maria Gonçalves Cavaco — autorizada a renovação
do contrato como encarregada de trabalhos para a Escola Superior
de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois
anos, com início em 1 de Janeiro de 2006, auferindo a remuneração
ilíquida mensal correspondente ao índice 295.
Licenciada Teresa Margarida Viegas Cabrita Soeiro — autorizada a
renovação do contrato como encarregada de trabalhos para a Escola
Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período
de dois anos, com início em 3 de Janeiro de 2006, auferindo a
remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 305.
Licenciado Nélson Paulo Mendes Pires — autorizada a renovação do
contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em 1
de Janeiro de 2006, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 140.
Licenciado Jaime Miguel Costa Aníbal — autorizada a renovação do
contrato como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade
do Algarve, pelo período de dois anos, com início em 1 de Fevereiro
de 2006, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente
ao índice 185.
Mestre António Orlando de Andrade Peleja — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a professor-adjunto, em regime de
exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em 8
de Fevereiro de 2006, auferindo a remuneração ilíquida mensal
correspondente ao índice 210.
Mestre Frederico Trovisqueira Fernandes Morgado — autorizada a
renovação do contrato como equiparado a professor-adjunto, em
regime de exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da
Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início
em 8 de Fevereiro de 2006, auferindo a remuneração ilíquida mensal
correspondente ao índice 210.
Mestre Eduardo Bruno Oliveira Esteves — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a professor-adjunto, em regime de
exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Univer-

