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Despacho (extracto) n.o 1127/2006 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Despacho (extracto) n.o 1133/2006 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Mestre José João Correia Leite Ribeiro — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005 e termo
a 30 de Setembro de 2011, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, a que se refere o anexo I
do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Mestre António Avelino Batista Vieira — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado a 100 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 21 de
Novembro de 2005 e termo a 20 de Novembro de 2006, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1,
a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

3 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

3 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 1128/2006 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Licenciada Paula Machado de Sousa Carneiro — celebrado contrato
administrativo de provimento como assistente convidada a 100 %,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 11
de Outubro de 2005 e termo a 10 de Outubro de 2006, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 145, escalão 2,
a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 1129/2006 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Luís Francisco Gomes Dias de Aguiar Conraria — celebrado
contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 7 de Outubro de 2005 e termo a 6 de Outubro de 2010, com direito ao
vencimento mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que
se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro,
considerando-se rescindido o contrato de assistente a partir da data
supracitada. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 1130/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Francisco José Monteiro Duarte — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado a 40 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2005 e termo a 1 de Novembro de 2006, com direito ao
vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, a que
se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Faculdade de Ciências Médicas
Despacho (extracto) n.o 1134/2006 (2.a série). — Por despacho
de 25 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Licenciada Maria Eduarda de Jesus Reis Monteiro — autorizada a
rescisão do contrato de assistente convidada desta Faculdade, a
partir de 1 de Janeiro de 2006.
Licenciado António Manuel Bessa de Almeida — autorizada a rescisão do contrato de assistente convidado desta Faculdade, a partir
de 24 de Janeiro de 2006.
(Não carece de anotação do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2005. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 1135/2006 (2.a série). — Por despacho
de 7 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Licenciado António Fernando da Cruz Augusto Neves — autorizado
o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidado da disciplina de Saúde Mental, a tempo parcial (40 %
de dois terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente
de serviço e em regime de acumulação, a partir de 7 de Dezembro
de 2005, por um ano.
Licenciado Rafael Adame Cabrera — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado da
disciplina de Anatomia Patológica, a tempo parcial (40 % de dois
terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente de serviço
e em regime de acumulação, a partir de 7 de Dezembro de 2005,
por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Dezembro de 2005. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.

Despacho (extracto) n.o 1131/2006 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Instituto de Tecnologia Química e Biológica

Doutor Eusébio Manuel Pinto Nunes — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 28 de Setembro de
2005 e termo a 27 de Setembro de 2010, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere
o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato anterior. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 1136/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de
Dezembro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:

3 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 1132/2006 (2.a série). — Por despacho
de 22 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Prof.a Lígia Maria de Oliveira Martins Pinho e Melo, professora auxiliar convidada — celebrado contrato administrativo de provimento
com o Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade
Nova de Lisboa, por um ano, renovável por iguais períodos, até
ao máximo de quatro vezes, com efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
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.

Doutora Ana Cristina de Almeida e Carvalho — celebrado contrato
administrativo de provimento como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 20 de Outubro
de 2005 e termo a 19 de Outubro de 2010, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere
o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato de assistente a partir da data
supracitada. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

A Prof.a Doutora Lígia Maria de Oliveira Martins Pinho e Melo
coordena um grupo científico na área da Tecnologia Microbiana e
Enzimática, através do qual mantém fortes colaborações com outros
grupos do ITQB, nomeadamente os dos Professores Adriano Henriques, Arménia Carrondo, Miguel Teixeira e Cláudio Soares. É igualmente responsável científica por dois projectos de investigação, um
europeu e um nacional. Adicionalmente é responsável pela formação
científica de dois estudantes de doutoramento, uma aluna de pós-doutoramento e uma estagiária.

3 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

5 de Janeiro de 2006. — O Subdirector, na ausência do Director,
Cláudio Soares.

