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Universidade — autorizada a transição para a mesma categoria
(área de infra-estruturas tecnológicas) nos termos previstos na alínea b) do n.o 1 do artigo 32.o da resolução n.o 1397/2005, com
efeitos a partir de 22 de Outubro de 2005, considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Doutor José Luís Lopes Fernandes, professor associado desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País de 12 a
20 de Dezembro de 2005.

13 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho n.o 26 729/2005 (2.a série). — Por despacho de 12
de Dezembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, por delegação de
competências do reitor da Universidade do Porto:

Despacho (extracto) n.o 26 723/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Dezembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Ana Paula Pereira Coelho — nomeada provisoriamente, por um ano,
assistente administrativa da Faculdade de Medicina Dentária, desta
Universidade, com efeitos a partir da data da posse. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
13 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Letras
Despacho n.o 26 724/2005 (2.a série). — Por despacho de 7
de Dezembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade de Letras, proferido por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:
Doutor José Manuel Pereira Azevedo, professor associado desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País no
período de 26 de Novembro a 2 de Dezembro de 2005.
9 de Dezembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Correia Fernandes.
Despacho n.o 26 725/2005 (2.a série). — Por despacho de 6
de Dezembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade de Letras, proferido por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:
Doutora Zulmira da Conceição Trigo Gomes Marques Coelho dos
Santos, professora associada desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 6 a 9 de Dezembro
de 2005.
9 de Dezembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Correia Fernandes.
Despacho n.o 26 726/2005 (2.a série). — Por despacho de 6
de Dezembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade de Letras, proferido por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:

13 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Manuel F.
Rocha Neves.

Doutora Marianne Hélène Lacomblez, professora catedrática desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País nos
dias 22 e 23 e no período de 27 a 30 de Dezembro de 2005.
Doutor José Luís Lopes Fernandes, professor associado desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País de 12 a
20 de Dezembro de 2005.
13 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Manuel F.
Rocha Neves.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 26 730/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram designados os seguintes professores
para fazerem parte do júri das provas de mestrado em ensino da
Matemática, requeridas pela licenciada em Matemática (ramo educacional) Sílvia de Araújo Pereira:
Presidente — Doutora Emília Joaquina Giraldes Soares, professora associada da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro.
Vogais:
Doutora Paula Maria Machado Cruz Catarino, professora
associada da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro.
Doutor Manuel Batista Branco, professor auxiliar da Universidade de Évora.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2005. — Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Despacho n.o 26 731/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de
Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:

Doutor Rogélio Ponce de León Romeo, professor auxiliar desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País nos dias
14 e 15 de Dezembro de 2005.

Licenciado Óscar Manuel Martins Morais — autorizada, por mútuo
acordo, a rescisão do contrato administrativo de provimento como
assistente do 1.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Mirandela com efeitos a partir de 28 de Novembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Correia Fernandes.

13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Despacho n.o 26 732/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de
Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:

Despacho n.o 26 727/2005 (2.a série). — Por despacho de 5
de Dezembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, por delegação de
competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Bártolo Paiva Campos, professor catedrático desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País de 6 a
18 de Dezembro de 2005.
6 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Manuel F. Rocha
Neves.
Despacho n.o 26 728/2005 (2.a série). — Por despacho de 16
de Novembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, por delegação de
competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Bártolo Paiva Campos, professor catedrático desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País de 20 a
23 de Novembro de 2005.

Licenciada Joana Margarida da Silva Figueira — celebrado contrato
administrativo de provimento para o exercício de funções de equiparada a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Mirandela, em regime de tempo integral, a partir
de 11 de Novembro de 2005, por ter iniciado funções nessa data,
por urgente conveniência de serviço, e terminará em 28 de Fevereiro
de 2006, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, a que corresponde a remuneração mensal
ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de
Novembro.
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 26 733/2005 (2.a série). — Por despacho de 30 de
Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Mestre Vítor José Domingues Mendonça — celebrado contrato administrativo de provimento para o exercício de funções de equiparado

N.o 247 — 27 de Dezembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

a assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Mirandela, em regime de exclusividade, a partir de 2 de Dezembro
de 2005, por ter iniciado funções nessa data, por urgente conveniência
de serviço, e terá a duração de dois anos, em conformidade com
o disposto no artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com
o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro.
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 26 734/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de
Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Licenciado João Pedro Carneiro Borges — celebrado contrato administrativo de provimento para o exercício de funções de equiparado
a assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Mirandela, em regime de exclusividade, a partir de 6 de Dezembro de 2005, por ter iniciado funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, e terá a duração de um ano em conformidade
com o disposto no artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1
de Julho, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de
acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro.
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 26 735/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de
Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Mestra Luísa Margarida Barata Lopes — celebrado contrato administrativo de provimento para o exercício de funções de equiparada
a assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Mirandela, em regime de exclusividade, a partir de 6 de Dezembro de 2005, por ter iniciado funções nessa data, por urgente conveniência de serviço, e terá a duração de um ano em conformidade
com o disposto no artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1
de Julho, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de
acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro.
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 26 736/2005 (2.a série). — Por despacho de 30 de
Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Mestra Inês Monteiro Barbedo de Magalhães — celebrado contrato
administrativo de provimento para o exercício de funções de equiparada a assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Mirandela, em regime de exclusividade, a partir de
2 de Dezembro de 2005, por ter iniciado funções nessa data, por
urgente conveniência de serviço, e terá a duração de dois anos,
em conformidade com o disposto no artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, a que corresponde a remuneração mensal
ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de
Novembro.
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 26 737/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de
Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Mestra Joana Maria Sampaio Rua Fernandes — celebrado contrato
administrativo de provimento para o exercício de funções de equiparada a assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Mirandela, em regime de exclusividade, a partir de
6 de Dezembro de 2005, por ter iniciado funções nessa data, por
urgente conveniência de serviço, e terá a duração de um ano, em
conformidade com o disposto no artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, a que corresponde a remuneração mensal
ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de
Novembro.
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de equiparada a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Mirandela, em regime de tempo parcial,
com uma carga horária não superior a três horas semanais, correspondendo-lhe 20 % da remuneração de tempo integral, a que
corresponde E 201,63, com efeitos a partir de 14 de Setembro de
2005 até 28 de Fevereiro de 2006.
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 26 739/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de
Setembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Licenciada Sónia Maria Ferreirinha Lavrador — celebrado contrato
administrativo de provimento para o exercício de funções de equiparada a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Mirandela, em regime de tempo parcial, com uma
carga horária não superior a quatro horas semanais, correspondendo-lhe 30 % da remuneração de tempo integral, a que corresponde E 302,45, com efeitos a partir de 14 de Setembro de 2005,
até 28 de Fevereiro de 2006.
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 26 740/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Setembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Licenciado Rui Mário Ribeiro Pereira — celebrado contrato administrativo de provimento para o exercício de funções de equiparado
a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Mirandela, em regime de tempo parcial, com uma carga horária
de seis horas lectivas semanais, correspondendo-lhe 50 % da remuneração de tempo integral, que se fixa em E 504,08, com efeitos
a partir de 14 de Setembro de 2005, vigorando até 28 de Fevereiro
de 2006.
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.
Despacho n.o 26 741/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Agosto de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Licenciado Valdemar Dias Pires — autorizado o contrato administrativo de provimento para o exercício de funções de equiparado
a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Mirandela, em regime de tempo parcial, com uma carga horária
não superior a quatro horas semanais, correspondendo-lhe 30 %
da remuneração de tempo integral, a que corresponde E 302,45,
com efeitos a partir de 14 de Setembro de 2005 e até 28 de Fevereiro
de 2006.
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior de Educação
Aviso n.o 11 903/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, proferido no uso de competências delegadas:
Hélder Manuel Guerra Henriques — autorizado contrato administrativo de provimento em regime de tempo completo, com exclusividade, como pessoal especialmente contratado, na categoria de
equiparado a assistente do 1.o triénio para o exercício de funções
docentes na Escola Superior de Educação, integrada no Instituto
Politécnico de Portalegre, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2005, por urgente conveniência de serviço. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Dezembro de 2005. — O Administrador, Fernando Manuel
Pêgo da Silva Barros.

16 de Novembro de 2005. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Despacho n.o 26 738/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de
Setembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:

Aviso n.o 11 904/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, proferido no uso de competências delegadas:

Licenciada Sara Andreia Lima dos Anjos Morais — autorizado o contrato administrativo de provimento para o exercício de funções

Cordélia do Nascimento Grelo Santinho — autorizado contrato administrativo de provimento como pessoal especialmente contratado,

