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2.a série, n.o 172, de 23 de Julho de 2004, a p. 11 178, pelo período
de um ano, com início em 1 de Março de 2005.
25 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3104/2005 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Renato Filipe Faria Henriques, assistente — concedida a
dispensa de serviço docente pelo período de 180 dias, com início
em 1 de Março de 2005.

2005

Rectificação n.o 219/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 211, de 12 de Agosto
de 2004, a p. 13 199, rectifica-se que, na alínea c) do artigo 1.o da
resolução n.o 153/98, onde se lê «Qualidade, Segurança e Inovação»
deve ler-se «Qualidade, Segurança e Manutenção».
21 de Janeiro de 2005. — O Reitor, A. Guimarães Rodrigues.

Serviços de Acção Social

25 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.

Aviso n.o 1405/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Janeiro
de 2005 do administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho:

Despacho (extracto) n.o 3105/2005 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:

Maria Francisca Oliveira Ribeiro Mota — exonerada, a seu pedido,
dos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho a partir
de 1 de Fevereiro de 2005. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

Licenciada Raquel Menezes da Mota Leite, assistente — concedida
a dispensa de serviço docente pelo período de 180 dias, com início
em 1 de Março de 2005.

25 de Janeiro de 2005. — O Administrador para a Acção
Social, Carlos Duarte Oliveira e Silva.

25 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Despacho (extracto) n.o 3106/2005 (2.a série). — Por despacho
de 5 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:

Reitoria

Doutor Manuel Carlos Ferreira da Silva, professor associado — concedida a licença sabática, pelo período de seis meses, com início
em 1 de Março de 2005.

Despacho (extracto) n.o 3110/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 17 de Dezembro de 2004:

25 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3107/2005 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Fernando Batista Nunes Ferreira, professor associado — anulada a licença sabática, publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 172, de 23 de Julho de 2004, a p. 11 178, pelo período de um
ano, com início em 1 de Outubro de 2004.
25 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3108/2005 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor José Manuel Cardoso Teixeira, professor associado — anulada
a licença sabática, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 85,
de 10 de Abril de 2000, a p. 6665, pelo período de um ano, com
início em 1 de Março de 2001.
25 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3109/2005 (2.a série). — Por despacho
de 7 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:

Amarílio da Silva Ferreira — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo por um novo período de seis meses com
a categoria equiparada a jardineiro, com efeitos a partir de 12
de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
25 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.
Despacho (extracto) n.o 3111/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 9 de Dezembro de 2004:
Miriam Raquel Lages da Rocha Pinto — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo por um novo período de
seis meses, com a categoria equiparada a técnica profissional de
2.a classe, com efeitos a partir de 16 de Fevereiro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.
Despacho (extracto) n.o 3112/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 21 de Janeiro de 2005:
Prof. Doutor Jorge Manuel Torgal Dias Garcia — exonerado, a seu
pedido, do cargo de pró-reitor da Universidade Nova de Lisboa
com efeitos a partir de 31 de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Doutora Maria da Piedade Machado Ramos, professora associada — concedida a licença sabática, pelo período de um ano, com
início em 21 de Fevereiro de 2005.

25 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.

25 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.

Faculdade de Ciências Médicas

Rectificação n.o 217/2005. — Por ter sido publicada com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 289, de 11 de Dezembro
de 2004, a p. 18 546, a equiparação a bolseiro da licenciada Regina
Maria de Oliveira Leite, assistente, rectifica-se que onde se lê «Maria
Oliveira Leite» deve ler-se «Regina Maria de Oliveira Leite».
26 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.

Reitoria
Rectificação n.o 218/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 211, de 12 de Agosto
de 2004, a p. 13 193, rectifica-se que, na alínea c) do artigo 1.o da
resolução n.o 146/98, onde se lê «Qualidade, Segurança e Inovação»
deve ler-se «Qualidade, Segurança e Manutenção».
21 de Janeiro de 2005. — O Reitor, A. Guimarães Rodrigues.

Despacho (extracto) n.o 3113/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Janeiro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Licenciada Luísa Isabel Marques de Sá — autorizada a rescisão do
contrato como monitora desta Faculdade a partir de 1 de Novembro
de 2004. (Não carece de anotação do Tribunal de Contas.)
21 de Janeiro de 2005. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 3114/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Janeiro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Licenciado Ricardo Alexandre da Silva Santos Afonso — autorizado
o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidado da disciplina de Bioquímica I, a tempo parcial (40 %
de dois terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente
de serviço, a partir de 14 de Janeiro de 2005, por um ano.
Licenciada Maria Júlia dos Santos Piedade — autorizado o contrato
administrativo de provimento na categoria de assistente convidado
da disciplina de Microbiologia e Parasitologia, a tempo parcial (40 %
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de dois terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente
de serviço e em regime de acumulação, a partir de 1 de Fevereiro
de 2005, por um ano. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

período de um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
26 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

21 de Janeiro de 2005. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Despacho n.o 3115/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho científico de 17 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação, foram nomeados os professores a seguir indicados
para fazerem parte do júri para apreciação do pedido de reconhecimento de habilitações a nível de mestrado apresentado por Kathryn
Mary Torkington:
Presidente — Ana Maria Lavadinho Madeira, professora auxiliar
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa.
Vogais:
João Miguel Marques da Costa, professor auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa.
Ana Isabel Mota, professora auxiliar da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa.
26 de Janeiro de 2005. — O Director, Jorge Crespo.
Despacho n.o 3116/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho científico de 14 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação, foram nomeados os professores a seguir indicados
para fazerem parte do júri para apreciação do pedido de reconhecimento de habilitações a nível de mestrado apresentado por José
Manuel de Barros Pereira da Costa:
Presidente — José Esteves Pereira, professor catedrático da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa.
Vogais:
Maria Cristina Montalvão Marques Sarmento, professora
auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa.
Manuel Meirinho Martins, professor auxiliar do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
de Lisboa.
26 de Janeiro de 2005. — O Director, Jorge Crespo.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Secretaria-Geral
o

a

Despacho (extracto) n. 3117/2005 (2. série). — Por despacho
de 24 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Mário Jorge Dias Guindeira, técnico superior de 2.a classe
(área de apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade
de Engenharia desta Universidade — nomeado definitivamente técnico superior de 1.a classe da mesma área e Faculdade, com efeitos
a partir da data da aceitação, considerando-se exonerado do lugar
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
25 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 3118/2005 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Ana Patrícia Diogo Padrão Ferreira — renovado o contrato de trabalho a termo certo como técnica superior de 2.a classe
da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação desta Universidade com efeitos a partir de 4 de Fevereiro de 2005, pelo

Faculdade de Engenharia
Aviso n.o 1406/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 1 do
artigo 28.o Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público
que, por despacho de 26 de Novembro de 2004 do director da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
preenchimento de uma vaga na categoria de técnico profissional de
1.a classe (apoio ao ensino e à investigação) do quadro desta
Faculdade.
2 — O presente concurso é válido para o preenchimento da vaga
indicada, caducando com o seu preenchimento.
3 — O concurso é interno de acesso geral, nos termos da alínea a)
do n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
4 — As disposições legais regulamentares do presente concurso são:
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela
Lei n.o 44/99, de 11 de Junho;
Código do Procedimento Administrativo.
5 — Conteúdo funcional do lugar a preencher — funções de natureza executiva de aplicação técnica com base no conhecimento ou
adaptação de métodos e processos, enquadradas em directivas bem
definidas nas áreas de apoio ao ensino e à investigação.
6 — O local de trabalho situa-se na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, sendo o respectivo vencimento o fixado para
o escalão e categoria correspondentes ao anexo do Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, e as regalias sociais e as condições
de trabalho são as genericamente vigentes para a generalidade dos
trabalhadores da Administração Pública.
7 — Requisitos para admissão a concurso:
7.1 — Requisitos gerais — encontrar-se nas condições previstas do
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
7.2 — Requisitos especiais — possuir a categoria de técnico profissional de 2.a classe (AE) com um mínimo de três anos na respectiva
categoria classificados de Bom.
8 — Os métodos de selecção a utilizar serão:
a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.
9 — Na avaliação curricular ponderar-se-ão os seguintes factores:
a)
b)
c)
d)

Classificação de serviço;
Habilitações académicas;
Formação profissional;
Experiência profissional.

10 — A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, os seguintes
aspectos:
Presença e forma de estar;
Capacidade de expressão e fluência verbais;
Capacidade de relacionamento;
Sentido crítico.
11 — A ordenação final dos candidatos será obtida pela aplicação
da média aritmética simples da avaliação curricular e da classificação
da entrevista.
12 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Divisão de Recursos Humanos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, quando for caso disso, nos termos
dos artigos 33.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
13 — Os critérios que determinam a classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do
júri, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.
14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administrativa Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente urna política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
15 — Candidatura:
15.1 — De harmonia com as disposições aplicáveis do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, deverão os candidatos entregar pessoalmente ou remeter pelo correio, com aviso de recepção, à Faculdade

