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ração a bolseiro no estrangeiro, com vencimento, no período de
28 a 30 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 1698/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
11 de Novembro de 2005:
Doutor Joaquim Amândio Rodrigues Azevedo, professor auxiliar do
Departamento de Matemática e Engenharias — autorizada equiparação a bolseiro no estrangeiro, com vencimento, no período
de 13 a 19 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
o

a

Aviso n. 1699/2006 (2. série). — Por despacho do vice-reitor
da Universidade da Madeira Prof. Doutor Duarte Nuno Jardim Nunes
4 de Janeiro de 2006:

N.o 30 — 10 de Fevereiro de 2006

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.)
24 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3249/2006 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Flávia Noversa Loureiro — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente estagiária, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 24 de Novembro de
2005 e termo em 23 de Novembro de 2009, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 100, 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.)
24 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3250/2006 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Mestre João de Jesus Teixeira de Freitas — autorizada a prorrogação
do contrato administrativo de provimento celebrado em 23 de
Março de 2000 como assistente a tempo integral e dedicação exclusiva no Departamento de Gestão e Economia, por um biénio, nos
termos do n.o 2 do artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de
Novembro, alterado, por ratificação, pela Lei n.o 19/80, de 16 de
Julho, com efeitos a partir de 23 de Março de 2006. (Isento de
fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal
de Contas.)

Licenciada Sofia Adriana Maciel Oliveira, estagiária da carreira técnico superior em contrato administrativo de provimento na Universidade do Minho — nomeada definitivamente na categoria de
técnica superior de 2.a classe da carreira técnica superior do quadro
da mesma Universidade, com efeitos a partir da data do despacho
autorizador, considerando-se rescindido o contrato administrativo
de provimento como estagiário a partir daquela data. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.

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

Aviso n.o 1700/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
30 de Novembro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 3251/2006 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Doutor Paulo Alexandre Bressan — autorizado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar convidado a tempo integral e dedicação exclusiva no Departamento de Matemática e Engenharias, celebrado por um quinquénio, nos termos do n.o 1 do
artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, alterado,
por ratificação, pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, com efeitos
a partir de 1 de Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 1701/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
7 de Julho de 2005:
Mestre Dinis Gouveia Pacheco — autorizado o contrato administrativo de provimento, válido pelo período de 19 de Setembro de
2005 a 25 de Fevereiro de 2006, como assistente convidado, no
Departamento de Gestão e Economia, em regime de tempo parcial,
40 %. (Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira
do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
o

a

Aviso n. 1702/2006 (2. série). — Pelo despacho n. 84/R/2005,
do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado
Pereira, de 30 de Setembro de 2005:
o

Doutora Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada, professora auxiliar de nomeação provisória além do quadro da Universidade da
Madeira — nomeada definitivamente na mesma categoria, de
acordo com o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, com efeitos a partir de 21 de Setembro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do
Tribunal de Contas.)
20 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 3248/2006 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Joaquim Manuel Freitas da Rocha — celebrado contrato
administrativo de provimento como assistente convidado a 100 %,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 16 de
Outubro de 2005 e termo em 15 de Outubro de 2006, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 145, escalão 2,

Doutor Jorge Manuel Rolo Pedrosa, professor auxiliar com contrato
administrativo de provimento na Universidade do Minho —
nomeado provisoriamente professor associado do grupo disciplinar
de Patologia (Imunologia), com efeitos a partir de 12 de Dezembro
de 2005, considerando-se rescindido o contrato supracitado a partir
daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3252/2006 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Paulo Nuno Maia de Sousa Nossa — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 14 de Novembro de
2005 e termo em 13 de Novembro 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.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3253/2006 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Liliana Isabel Dias Fernandes — nomeada provisoriamente na categoria de assistente administrativa da carreira de assistente administrativa do quadro da Universidade do Minho, com efeitos a partir
de 21 de Dezembro de 2005, considerando-se rescindido o contrato
de trabalho a termo na categoria de assistente administrativo a
partir da mesma data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
24 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.

Reitoria
Rectificação n.o 191/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 14, de 19 de Janeiro
de 2006, a p. 912, o despacho n.o 1423/2006 (2.a série), rectifica-se
que onde se lê «Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção
dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto» deve ler-se «Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, na versão primitiva aplicável a este procedimento»
e na nota curricular publicada em anexo a este despacho devem ser
suprimidos os n.os 4 e 5.
25 de Janeiro de 2006. — O Reitor, A. Guimarães Rodrigues.

