N.o 30 — 10 de Fevereiro de 2006
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Serviços de Acção Social

Listagem n.o 22/2006. — Em cumprimento do disposto no artigo
275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, faz-se público que

Objecto e natureza dos trabalhos

Empreitada de implantação do posto médico na
Residência Alfredo de Sousa.
Empreitada de implantação do posto médico na
Residência Fraústo da Silva.

1993

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

os Serviços de Acção Social da Universidade Nova de Lisboa, com
sede na Travessa de Estêvão Pinto, Campus de Campolide, 1099-032
Lisboa, efectuaram, no ano de 2005, ao abrigo do supracitado diploma
legal, as adjudicações de empreitadas de obras públicas constantes
da lista em anexo.
25 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria do Céu Amaral.

Forma processual

Valor com IVA
(em euros)

Ajuste directo . . . . . . . . . . .

4 948,90

Ajuste directo . . . . . . . . . . .

5 637,23

Faculdade de Economia
Contrato n.o 84/2006. — Por despacho de 5 de Janeiro de 2006
do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Ana Sofia Dias Varão — autorizado o contrato a termo certo como
técnica superior de 2.a classe (equiparada) na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, com início em 5 de Janeiro
de 2006, pelo período de um ano, renovável por iguais períodos,
até ao máximo de três anos. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2006. — A Secretária, Carmelina de Campos
Machado Fernandes.
Despacho n.o 3254/2006 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Janeiro de 2006 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Licenciado Carlos Manuel Robalo Marques — contratado em regime
de contrato administrativo de provimento como professor auxiliar
convidado, em regime de tempo parcial, 40 %, por conveniência
urgente de serviço, a partir de 1 de Outubro de 2005, por um
ano. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2006. — A Secretária, Carmelina de Campos
Machado Fernandes.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 3255/2006 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Helena Fernanda Teixeira Correia, assistente administrativa principal
da Faculdade de Economia desta Universidade — nomeada definitivamente técnica de 2.a classe (área de apoio ao ensino e à investigação científica) da mesma Faculdade, com efeitos a partir da
data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior
a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 3256/2006 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Janeiro de 2006 do reitor da Universidade do Porto:
Joaquina Guimarães Rego Rego, auxiliar técnica da Faculdade de
Medicina desta Universidade — reclassificada, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, como assistente administrativa da mesma Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da
mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Entidade adjudicatária

VALBELA — Construções, Reparações e Pintura, L.da
VALBELA — Construções, Reparações e Pintura, L.da

Despacho (extracto) n.o 3257/2006 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado Pedro Alexandre Fernandes Xavier, assistente convidado
além do quadro, com 40 % do vencimento, da Faculdade de Medicina desta Universidade — rescindido, a seu pedido, o respectivo
contrato, com efeitos a partir de 1 de Março de 2006. (Não carece
de fiscalização do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 3258/2006 (2.a série). — Por despacho
de 25 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Maria Manuela Alves de Azevedo Guedes Lebre, professora
auxiliar convidada, além do quadro, sem vencimento, do Instituto
de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade — reconduzido o contrato por mais cinco anos, com efeitos
a partir de 14 de Novembro de 2005. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
26 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Ciências
Despacho (extracto) n.o 3259/2006 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2006 do director da Faculdade de Ciências, por
delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi
concedida equiparação a bolseiro aos docentes a seguir indicados:
Fora do País:
Prof. Doutor Jorge Manuel Meneses Guimarães de Almeida, professor
catedrático — no período de 1 a 8 de Fevereiro de 2006.
Prof. Doutor José Alberto Álvares Pereira Gonçalves, professor auxiliar — no período de 24 a 29 de Janeiro de 2006.
Prof. Doutor Samuel António de Sousa Dias Lopes, professor auxiliar — no período de 6 a 10 de Março de 2006.
No País:
Prof. Doutor Samuel António de Sousa Dias Lopes, professor auxiliar — no dia 6 de Fevereiro de 2006.
23 de Janeiro de 2006. — A Directora de Serviços Académicos e
de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 3260/2006 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Janeiro de 2006 do director da Faculdade de Ciências, por
delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi
concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Prof. Doutor João
Francisco Cordeiro de Oliveira Barros, professor auxiliar convidado,
no período de 15 a 18 de Janeiro de 2006.
23 de Janeiro de 2006. — A Directora de Serviços Académicos e
de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 3261/2006 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Janeiro de 2006 do director da Faculdade de Ciências, por
delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi

