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Licenciado Alfredo Ferreira Moita, secretário da Faculdade
de Farmácia da Universidade de Lisboa.

Vogais suplentes:
Licenciado António Martinho Novo, secretário do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Licenciado Mário Fernando Gonçalves de Deus, director
dos Serviços Técnicos da Reitoria da Universidade de
Lisboa.
5 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
A. Guimarães Morais.

Faculdade de Letras
Despacho (extracto) n.o 16 250/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 30 de Junho de 2005, proferido por delegação
do reitor:
Maria Teresa Mendes Almeida Alves Pereira, professora auxiliar de
nomeação definitiva — nomeada, precedendo concurso, professora
associada, com efeitos à data do termo de aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
6 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro
Pina.
Despacho (extracto) n.o 16 251/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 30 de Junho de 2005, proferido por delegação
do reitor:
Jorge da Silva Macaísta Malheiros, professor auxiliar de nomeação
definitiva — nomeado, precedendo concurso, professor associado,
com efeitos à data do termo de aceitação, considerando-se exonerado do lugar anterior. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro
Pina.
Despacho (extracto) n.o 16 252/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 30 de Junho de 2005, proferido por delegação
do reitor:
José Luís Gonçalves Moreira da Silva Zêzere, professor auxiliar de
nomeação definitiva — nomeado, precedendo concurso, professor
associado, com efeitos à data do termo de aceitação, considerando-se exonerado do lugar anterior. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
6 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro
Pina.
Despacho (extracto) n.o 16 253/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 30 de Junho de 2005, proferido por delegação
do reitor:
Mário Adriano Ferreira do Vale, professor auxiliar de nomeação definitiva — nomeado, precedendo concurso, professor associado, com
efeitos à data do termo de aceitação, considerando-se exonerado
do lugar anterior. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
6 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro
Pina.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Aviso n.o 6968/2005 (2.a série). — Faz-se público que se aceitam,
pelo prazo de 10 dias úteis, através da figura de transferência a que
alude o Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, candidaturas para
a admissão de funcionários para as categorias a seguir indicadas:
Referência FP-28/05-E/I/EC/Q(1) — técnico de 2.a classe, da carreira técnica.
Referência FP-29/05-E/I/GAP(1) — técnico superior de
2.a classe, da carreira técnica superior.
Referência FP-30/05-E/I/GAP(1) — técnico superior de
2.a classe, da carreira técnica superior.
Conteúdo funcional:
Referência FP-28/05-E/I/EC/Q(1) — funções de estudo e aplicação
de métodos e processos de natureza técnica, com autonomia
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e responsabilidade, enquadradas em planificação estabelecida,
requerendo uma especialização e conhecimentos profissionais
adquiridos através de um curso superior, designadamente as
relacionadas com a coordenação de tarefas inerentes ao funcionamento dos laboratórios de ensino e investigação do
Departamento de Química (preparação de soluções, materiais
e amostras, organização e gestão de material de laboratório,
manutenção periódica de equipamento, aquisição de solventes,
produtos químicos e equipamento, gestão dos armazéns de
solventes, produtos químicos e material de vidro e tratamento
ou eliminação de resíduos químicos);
Referência FP-29/05-E/I/GAP(1) — funções de natureza científico-técnica, tendo em vista informar a decisão superior, no
âmbito das actividades do Gabinete de Apoio a Projectos,
para promoção de oportunidades de financiamento, nacional
e internacional, das actividades de investigação, incluindo,
designadamente, o apoio técnico na elaboração de candidaturas de projectos de investigação a financiamentos de I&D
nacionais e internacionais, requerendo formação a nível de
licenciatura e bom domínio da língua inglesa;
Referência FP-30/05-E/I/GAP(1) — funções de natureza científico-técnica, tendo em vista informar a decisão superior, no
âmbito das actividades do Gabinete de Apoio a Projectos,
incluindo, designadamente, o apoio técnico especializado na
análise de instrumentos financeiros e comunitários, na gestão
financeira, patrimonial e orçamental, na elaboração de relatórios de execução financeira e pedidos de pagamento de projectos de investigação com financiamentos de I&D nacionais
e internacionais, requerendo formação a nível de licenciatura
e bom domínio da língua inglesa.
Requisitos:
Referência FP-28/05-E/I/EC/Q(1) — estar habilitado com curso
superior que não confira grau de licenciatura, na área de Química Aplicada, possuir experiência prática em laboratórios de
química e ter conhecimentos de informática ao nível de
utilizador;
Referência FP-29/05-E/I/GAP(1) — estar habilitado com licenciatura em Comunicação Social, Jornalismo Internacional ou
Relações Internacionais;
Referência FP-30/05-E/I/GAP(1) — estar habilitado com licenciatura em Administração Pública ou Gestão.
As candidaturas, acompanhadas do curriculum vitae detalhado,
devem ser dirigidas ao reitor da Universidade do Minho, Largo do
Paço, 4704-553 Braga.
11 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 16 254/2005 (2.a série). — Por despacho de 24 de Maio de 2005 do presidente da Escola de Engenharia
da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida a equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Eugénio Manuel de Faria Campos Ferreira, professor associado com agregação — no período de 3 a 6 de Julho de 2005.
Doutor João Luís Marques Pereira Monteiro, professor associado — no período de 4 a 9 de Junho de 2005.
Doutor Fernando Batista Nunes Ferreira, professor associado — nos
dias 30 e 31 de Maio de 2005.
Doutor Mário Filipe Araújo Gonçalves Lima, professor associado — no período de 2 a 5 de Junho de 2005.
Doutor José Luís Barroso de Aguiar, professor associado — no
período de 4 a 8 de Julho de 2005.
Doutor Rui Carlos Mendes de Oliveira, professor associado — no
período de 25 a 28 de Maio de 2005.
Doutor Paulo José Brandão Barbosa Lourenço, professor associação — no período de 15 a 21 de Junho de 2005.
Doutor Sílvio do Carmo Silva, professor associado — no período de
18 a 23 de Junho de 2005.
Doutor Fernando Batista Nunes Ferreira, professor associado — no
período de 4 a 9 de Junho de 2005.
Doutora Olga Machado de Sousa Carneiro, professora associada — no
período de 19 a 26 de Junho de 2005.
Doutora Rosa Maria de Castro Fernandes Vasconcelos, professora
associada — nos períodos de 1 a 3 e de 4 a 9 de Junho de 2005.
Doutor Artur Manuel Cavaco Paulo — professor auxiliar com agregação — no dia 1 de Junho de 2005.
Doutor Nuno Ricardo Maia Peixinho, professor auxiliar — no período
de 4 a 10 de Setembro de 2005.
Doutor Leonel Duarte dos Santos, professor auxiliar — no período
de 28 de Maio a 3 de Junho de 2005.
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Doutor Daniel Vitorino Castro Oliveira, professor auxiliar — no
período de 31 de Maio a 5 de Junho de 2005.
Doutor António Augusto Martins Oliveira Soares Vicente, professor
auxiliar — no período de 16 a 22 de Julho de 2005.
Doutor António José Vilela Pontes, professor auxiliar — nos dias 9
e 10 de Junho de 2005.
Doutor Armando Albino Dias Venâncio, professor auxiliar — nos dias
21 e 22 de Junho de 2005.
Doutor Daniel Vitorino Castro Oliveira, professor auxiliar — no
período de 18 a 21 de Junho de 2005.
Licenciado Paulo Jorge Ramísio Pernagorda, assistente — no período
de 25 a 28 de Maio de 2005.
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Despacho (extracto) n.o 16 260/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Junho de 2005 do presidente da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Fernando Arménio Costa Castro Fontes, professor associado — no período de 21 a 26 de Junho de 2005.
Doutor António Manuel Rosa Cadilhe, professor convidado equiparado a professor auxiliar — pelo período de 10 dias, com início
em 10 de Junho de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 16 261/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Junho de 2005 do presidente da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, por delegação:

Despacho (extracto) n.o 16 255/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Junho de 2005 do presidente da Escola de Engenharia
da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:

Licenciado José Joaquim Martins Oliveira, assistente — concedida a
equiparação a bolseiro no período de 9 a 14 de Julho de 2005.

Doutor José António Couto Teixeira, professor catedrático — no
período de 28 de Junho a 1 de Julho de 2005.
Doutor Paulo Jorge de Sousa Cruz, professor associado — no período
de 18 a 22 de Junho de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 16 256/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Maio de 2005 do presidente da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, por delegação:
Licenciado Manuel Filipe Pereira Cunha Martins Costa, assistente
convidado — concedida equiparação a bolseiro no período de 7
a 10 de Junho de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 16 257/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Junho de 2005 do presidente da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Sérgio Miguel Cardoso Nascimento, professor associado — pelo período de 11 dias, com início em 3 de Julho de
2005.
Doutor Sérgio Miguel Cardoso Nascimento, professor associado — no
período de 20 a 26 de Agosto de 2005.
Doutora Marta Maria Duarte Ramos, professora associada — no
período de 26 de Junho a 3 de Julho de 2005.
Doutora Marta Maria Duarte Ramos, professora associada — no
período de 4 a 11 de Setembro de 2005.
Licenciado Rui Miguel Soares Pereira, assistente — no período de
20 a 24 de Junho de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 16 258/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Junho de 2005 do presidente da Escola de Engenharia
da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor António Augusto Magalhães da Cunha, professor catedrático — no período de 19 a 22 de Junho de 2005.
Doutora Maria Teresa Sousa Pessoa de Amorim, professora associada — no período de 5 a 10 de Julho de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
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Despacho (extracto) n. 16 259/2005 (2. série). — Por despacho de 12 de Junho de 2005 do presidente da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, por delegação:
Licenciado José Carlos Viana Gomes, assistente — concedida a equiparação a bolseiro pelo período de 11 dias, com início em 12 de
Junho de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 16 262/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Junho de 2005 do presidente da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutora Fernanda Maria Fraga Mimoso Gouveia e Cássio, professora
associada — no período de 19 a 24 de Junho de 2005.
Doutor Wolfram Erlhagen, professor associado — no período de 22 a
25 de Junho de 2005.
Doutora Maria Cláudia Gonçalves Cunha Pascoal, professora auxiliar — no período de 19 a 24 de Junho de 2005.
Doutor Rui Manuel Peixoto Tavares, professor auxiliar — no período
de 24 a 28 de Junho de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 16 263/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Junho de 2005 do presidente da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Ricardo José Mendes Severino, professor auxiliar — no
período de 24 a 30 de Julho de 2005.
Licenciada Carolina Paula Baptista Ribeiro, assistente — no período
de 3 a 8 de Julho de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 16 264/2005 (2.a série). — Por despacho de 8 de Junho de 2005 do presidente da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Vasco Manuel Pinto Teixeira, professor associado — no
período de 14 a 19 de Junho de 2005.
Doutora Lucile Arlette Guilaine Vandembroucq, professora convidada equiparada a professora auxiliar — no período de 25 de Junho
a 2 de Julho de 2005.
Doutor Thomas Walter Kahl, professor convidado equiparado a professor auxiliar — no período de 25 de Junho a 2 de Julho de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 16 265/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Maio de 2005 do presidente da Escola de Economia
e Gestão da Universidade do Minho, por delegação:
Doutora Isabel Maria Estrada Carvalhais, professora auxiliar — concedida a equiparação a bolseiro no período de 1 a 7 de Junho
de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 16 266/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Maio de 2005 do presidente da Escola de Economia
e Gestão da Universidade do Minho, por delegação:
Licenciado Artur Jorge Pereira Rodrigues, assistente — concedida a
equiparação a bolseiro no período de 22 a 30 de Junho de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

