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por findo o contrato em 30 de Setembro de 2005. (Não carece
de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)

toramento, com efeitos retroactivos a 30 de Setembro de 2005.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Dezembro de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente
e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

29 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Despacho (extracto) n.o 1100/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 7 de Julho de 2005:

Despacho n.o 1106/2006 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Dezembro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 156, de 16 de Agosto de 2005):

Licenciado Laurent Louis Elie Maurice Chavanel — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento como assistente
convidado a tempo integral e dedicação exclusiva, além do quadro
de pessoal docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência urgente de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2005.
(Isento de visto ou anotação do Tribunal de Contas, ao abrigo
do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

Licenciado José Manuel Laires de Sequeira Alves Portugal, assistente
convidado, 60 %, além do quadro da Faculdade de Letras desta
Universidade — renovado o contrato por três anos, com início em
1 de Março de 2006. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas.)

2 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

29 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Despacho (extracto) n.o 1101/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 30 de Setembro de 2005:

Despacho n.o 1107/2006 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Dezembro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 156, de 16 de Agosto de 2005):

Mestre Miguel Vitória Fael Moreira — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente além do quadro do pessoal
docente desta Universidade, por conveniência urgente de serviço,
a partir de 6 de Outubro de 2005. (Isento de visto do Tribunal
de Contas, ao abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado
com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

Licenciado Rui Manuel Missa Jacinto, assistente convidado a 50 %,
além do quadro da Faculdade de Letras desta Universidade — renovado o contrato por três anos, com início em 22 de Março de 2006.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

29 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
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Despacho n.o 1102/2006 (2.a série). — Por despacho de 19 de
Dezembro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 156, de 16 de Agosto de 2005):

Despacho n.o 1108/2006 (2.a série). — Sob proposta da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, foi, pela
deliberação do senado n.o 72/2005, de 2 de Novembro, aprovado o
regulamento de propinas de alunos em conclusão de licenciatura,
que se rege pelos seguintes termos:

Mestre Natália Filipa de Oliveira Marques Leal, assistente além do
quadro da Faculdade de Economia desta Universidade — rescindido o contrato por mútuo acordo a partir de 1 de Março de 2006.
21 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 1103/2006 (2.a série). — Por despacho de 19 de
Dezembro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 156, de 16 de Agosto de 2005):
Mestre Maria do Céu Teixeira Salvador, assistente além do quadro
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação desta Universidade — prorrogado o contrato até final do ano escolar, com
efeitos retroactivos a 16 de Dezembro de 2005. (Não carece de
verificação prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 1104/2006 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Agosto de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 156,
de 16 de Agosto de 2005):
Licenciado Miguel Ângelo Abreu Lopes Oliveira — contratado como
assistente convidado além do quadro, contrato válido por um ano
renovável por três vezes, da Faculdade de Ciências do Desporto
e Educação Física da Universidade de Coimbra, com início em
1 de Setembro de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 1105/2006 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Dezembro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 156, de 16 de Agosto de 2005):
Mestre Albertina Lima Oliveira, assistente além do quadro da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação desta Universidade — prorrogado o contrato até à realização das provas de dou-

Regulamento de propinas de alunos em conclusão
de licenciatura
1 — O presente regulamento aplica-se aos alunos que tenham
estado inscritos num número de anos lectivos igual ou superior ao
número de anos necessário para conclusão da licenciatura.
2 — Os alunos aos quais faltem, para a conclusão da licenciatura,
até quatro disciplinas semestrais ou duas anuais pagarão nesse ano
lectivo a propina mínima em vigor na Universidade de Coimbra.
3 — Os alunos poderão beneficiar do disposto no n.o 2 anterior
uma só vez, isto é, em um só ano lectivo.
19 de Dezembro de 2005. — O Reitor, Fernando Seabra Santos.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 1109/2006 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Novembro de 2005 do presidente do conselho directivo:
Arquitecto João Nuno Pinto Bastos Moreira Gomes — contratado
como assistente convidado, a tempo parcial (60 %), pelo período
de um ano, com início em 17 de Novembro de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto).
15 de Dezembro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 1110/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Dezembro de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia, nos termos do n.o 2.2 do
despacho de delegação de competências (FCTUC) do reitor, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004,
por força do disposto no n.o 3 do despacho de delegação de competências do reitor publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 156,
de 16 de Agosto de 2005:
Doutora Maria Margarida Catalão Almiro e Castro, professora auxiliar, em exercício de funções no Departamento de Bioquímica —
concedida licença sabática ao abrigo do n.o 2 do artigo 77.o do
ECDU durante o 2.o semestre do ano lectivo de 2005-2006, com

