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Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, respectivamente, aprovou por unanimidade a sua nomeação definitiva.

Despacho (extracto) n.o 22 887/2006

20 de Julho de 2006. — A Vice-Presidente do Conselho Científico,
Isabel Ramos.

Por despacho de 16 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa, foi celebrado contrato administrativo de provimento
com a mestre Ana Paula Ramos da Rocha Almeida como assistente
convidada a 30 %, em regime de tempo parcial e por conveniência
urgente de serviço, a partir de 15 de Setembro de 2006. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Outubro de 2006. — O Director, João Sàágua.
Despacho (extracto) n.o 22 888/2006
Por despacho de 24 de Outubro de 2006 do director da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas, proferido por delegação de competências, foi autorizada equiparação a bolseiro no estrangeiro aos
seguintes docentes desta Faculdade:
Doutor David John Cranmer, professor auxiliar — durante o
período compreendido entre 16 e 20 de Novembro de 2006.
Doutor Nélson Traquina, professor catedrático — durante o
período compreendido entre 14 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro
de 2007.
24 de Outubro de 2006. — O Director, João Sàágua.

23 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 892/2006
Por despacho de 6 de Outubro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação, a Doutora Fani Lourença Moreira
Neto foi nomeada definitivamente professora auxiliar além do quadro
da Faculdade de Medicina desta Universidade com efeitos a partir
de 9 de Novembro de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 21.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, sobre a nomeação definitiva como professora auxiliar
da disciplina de Histologia e Embriologia da Doutora Fani Lourença Moreira Neto.
O conselho científico da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, em reunião de 19 de Julho de 2006, tendo analisado o
relatório de actividades, bem como os pareceres emitidos pelos Doutores Manuel Maria Paula Barbosa e Deolinda Lima Teixeira, professores catedráticos da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, aprovou por unanimidade a sua nomeação definitiva.
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20 de Julho de 2006. — A Vice-Presidente do Conselho Científico,
Isabel Ramos.

Reitoria

23 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 22 889/2006

Despacho (extracto) n.o 22 893/2006

Por despacho de 17 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Porto, a licenciada Fernanda Maria Nogueira Mendes, estagiária
da carreira técnica superior do serviço de integração escolar e de
apoio social da Reitoria desta Universidade, foi nomeada definitivamente técnica superior de 2.a classe do mesmo serviço, com efeitos
a partir da data da posse, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)

Por despacho de 17 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Porto, a licenciada Joana Filipa da Silva Santos Dias, estagiária
da carreira técnica superior do Serviço de Integração Escolar e de
Apoio Social da Reitoria desta Universidade, foi nomeada definitivamente técnica superior de 2.a classe do mesmo Serviço com efeitos
a partir da data da posse, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)

23 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

23 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 22 890/2006

Despacho (extracto) n.o 22 894/2006

Por despacho de 17 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Porto, foi a licenciada Sílvia Gonçalves João, estagiária da carreira
técnica superior do serviço de integração escolar e de apoio social
da Reitoria desta Universidade, nomeada definitivamente técnica
superior de 2.a classe do mesmo serviço, com efeitos a partir da data
da posse, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da
mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
23 de Outubro de 2006. — O Director de Serviço de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 891/2006
Por despacho de 6 de Outubro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação, o Doutor José Carlos Lemos
Machado foi nomeado definitivamente professor auxiliar além do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade com efeitos a partir
de 8 de Novembro de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 21.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, sobre a nomeação definitiva como professor auxiliar da
disciplina de Biopatologia do Doutor José Carlos Lemos Machado.
O conselho científico da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, em reunião de 19 de Julho de 2006, tendo analisado o
relatório de actividades, bem como os pareceres emitidos pelos Doutores Manuel Sobrinho Simões e Carlos Alberto da Silva Lopes, professores catedráticos da Faculdade de Medicina da Universidade do

Por despacho de 6 de Outubro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação, a Doutora Ana Paula Soares Dias
Ferreira foi nomeada definitivamente professora auxiliar além do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade com efeitos a partir
de 5 de Novembro de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 21.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, sobre a nomeação definitiva como professora auxiliar
da disciplina de Biopatologia da Doutora Ana Paula Soares Dias
Ferreira.
O conselho científico da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, em reunião de 19 de Julho de 2006, tendo analisado o
relatório de actividades, bem como os pareceres emitidos pelos Doutores Manuel Sobrinho Simões e Carlos Alberto da Silva Lopes, professores catedráticos da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, respectivamente, aprovou por unanimidade a sua nomeação definitiva.
20 de Julho de 2006. — A Vice-Presidente do Conselho Científico,
Isabel Ramos.
23 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 895/2006
Por despacho de 17 de Outubro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação, ao licenciado José Nelson Coelho
Pereira, professor associado convidado além do quadro, com 30 %
do vencimento, da Faculdade de Medicina desta Universidade, foi
rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato com efeitos a partir

