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cindido. (Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o 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.)
9 de Dezembro de 2005. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

17 981

Despacho n.o 26 701/2005 (2.a série). — Por despacho de 7
de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Doutora Maria Filomena Macedo Dinis, professora auxiliar no Departamento de Conservação e Restauro — concedida equiparação a
bolseiro fora do País no período de 3 a 6 de Dezembro de 2005.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

12 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Despacho n.o 26 702/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral
de 5 de Dezembro de 2005:

Despacho n.o 26 699/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 7 de Novembro de 2005, proferido por delegação do reitor:

Prof. Doutor José António Brito da Silva Girão, professor catedrático
e vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 7 a 14 de Dezembro
de 2005.

Doutor Paulo Ventura Fernandes da Rocha — nomeado definitivamente professor auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação da Universidade de Lisboa, com efeitos a partir de
5 de Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Barroso.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face do parecer emitido nos termos do n.o 2
do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscrito pelos professores catedráticos desta Faculdade Doutores Luís Manuel Cardoso
Joyce Moniz e Adelina Natércia Cunha Lopes da Silva, se encontram
preenchidos os requisitos referidos no n.o 4 do mesmo artigo, a comissão coordenadora do conselho científico da Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, reunida em
19 de Maio de 2005, aprovou, por unanimidade, a nomeação definitiva
do Doutor Paulo Ventura Fernandes da Rocha como professor auxiliar
do I grupo, Psicologia.
6 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico,
Bruno Gonçalves.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.o 26 700/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral
de 7 de Dezembro de 2005, foram nomeados os docentes a seguir
indicados para fazerem parte do júri do concurso documental para
provimento de um lugar de professor catedrático para a Secção de
Engenharia Electrotécnica, no grupo de disciplinas de Electrotecnia
e Máquinas Eléctricas, da Faculdade de Ciências e Tecnologia:
Presidente — Reitor da Universidade Nova de Lisboa.
Vogais:
Doutor Carlos Fernando Ramos Lemos Antunes, professor
catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra.
Doutor António Carlos Sepúlveda Machado e Moura, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Doutor João José Esteves Santana, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica
de Lisboa.
Doutor Carlos Manuel Pereira Cabrita, professor catedrático da Universidade da Beira Interior.
Doutor Alexandre Gomes Cerveira, professor catedrático
da Universidade Aberta.
Doutor Leopoldo José Martinho Guimarães, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor Hermínio Duarte Ramos, professor catedrático da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa.
Doutor Adolfo Sanchez Steiger Garção, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
7 de Dezembro de 2005. — O Reitor, Leopoldo J. M. Guimarães.

12 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Aviso n.o 11 902/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho
do director da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH)
de 24 de Novembro de 2005, proferido no uso de delegação de competências (despacho publicado no Diário da República, 2.a série, de
25 de Agosto de 2005), se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia imediato à publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso interno geral de acesso, para o provimento de um lugar de assistente administrativo principal, da carreira
de assistente administrativo, do quadro de pessoal não docente da
FCSH da Universidade Nova de Lisboa (UNL), constante do mapa III
anexo à Portaria n.o 731/88, de 8 de Novembro, actualizado conforme
o despacho n.o 18 224/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 161, de 23 de Agosto de 2005.
2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 248/85, de 15 de Julho.
3 — O concurso é válido para a referida vaga, esgotando-se com
o seu preenchimento.
4 — Conteúdo funcional — conforme mapa I anexo ao Decreto-Lei
n.o 248/85, de 15 de Julho, para a carreira administrativa.
5 — Local, vencimento e condições de trabalho — o local de trabalho situa-se na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Avenida
de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa. A remuneração é a correspondente
aos índices previstos para a categoria, na escala indiciária das carreiras
do regime geral, a que se refere o Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro. As condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para os trabalhadores da Administração Pública.
6 — Condições de candidatura — podem candidatar-se os funcionários da Administração Pública que reúnam os requisitos gerais,
nos termos do n.o 2 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho, e especiais, conforme o disposto na alínea a) do n.o 1
do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, a
permanência de, pelo menos, três anos na categoria de assistente
administrativo e classificação de serviço não inferior a Bom.
7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao director da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Avenida de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa, entregue pessoalmente,
contra recibo, ou enviado pelo correio, registado com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no n.o 1, dele devendo
constar o seguinte:
a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nascimento, número, data e validade do bilhete de identidade,
estado civil, residência, código postal e número de telefone);
b) Declaração, sob compromisso de honra, nos termos do
artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, de
que possui os requisitos gerais e especiais para admissão ao
concurso;
c) Categoria, serviço a que pertence e natureza do vínculo;
d) Concurso a que se candidata.
7.2 — Os requerimentos deverão obrigatoriamente ser acompanhados dos seguintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado;
c) Declaração actualizada e autenticada, emitida pelo serviço
onde os candidatos exercem funções na qual constem, de
forma inequívoca, a natureza do vínculo, categoria de que
é titular e antiguidade na categoria, carreira e função pública,

