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Doutor José Manuel Gutierrez Sá da Costa, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Paulo António Firme Martins, professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2006. — O Coordenador do Gabinete de Apoio,
Jaime Ribes.
Edital n.o 486/2006
Por despacho de 17 de Outubro de 2006 do vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa, Prof. Doutor António Romão, proferido
por delegação, é constituído, de acordo com o estabelecido no
artigo 45.o do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, ratificado
pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, o júri do concurso documental
aberto pelo aviso n.o 8412/2006, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 155, de 11 de Agosto de 2006, para provimento de um
lugar de professor catedrático para o Departamento de Engenharia
Informática, na área científica de Arquitectura e Sistemas Operativos,
nos grupos de disciplinas de Arquitectura de Computadores e Sistemas
Embebidos ou Aplicações e Serviços em Redes ou Sistemas Operativos
e Sistemas Distribuídos, do Instituto Superior Técnico, nos seguintes
termos:
Presidente — Reitor da Universidade Técnica de Lisboa.
Vogais:
Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
Doutor José Carlos Diogo Marques dos Santos, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Doutor José Alberto Cardoso e Cunha, professor catedrático da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor José Manuel Nunes Salvador Tribolet, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor José Manuel da Costa Alves Marques, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor João Emílio Segurado Pavão Martins, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutora Maria Isabel Martins Trancoso, professora catedrática do
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2006. — O Coordenador do Gabinete de Apoio,
Jaime Ribes.

Instituto Superior de Economia e Gestão
Despacho n.o 22 901/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa de
19 de Janeiro de 2006, proferido por delegação do reitor da mesma
Universidade de 25 de Agosto de 2005, Maria Fernanda Pargana
Ilhéu, assistente convidada a tempo parcial (40 %), além do quadro
deste Instituto, foi contratada por conveniência urgente de serviço,
para o exercício das funções de professora auxiliar, além do quadro
deste Instituto, com efeitos a partir de 5 de Janeiro de 2006, considerando-se rescindido o anterior contrato a partir da mesma data.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves.
Despacho n.o 22 902/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa de
19 de Outubro de 2005, proferido por delegação do reitor da mesma
Universidade de 25 de Agosto de 2005, Maria Eduarda Mariano Agostinho Soares foi contratada por conveniência urgente de serviço, para
o exercício das funções de assistente convidada, além do quadro do
mesmo Instituto, com efeitos a partir de 15 de Outubro de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves.

Despacho n.o 22 903/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa de
19 de Outubro de 2005, proferido por delegação do reitor da mesma
Universidade de 25 de Agosto de 2005, foi autorizada a José Carlos
Gomes Santos, professor associado convidado, além do quadro deste
Instituto, a alteração da percentagem contratual de 20 % para 0 %,
com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves.
Despacho n.o 22 904/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa de
22 de Novembro de 2006, proferido por delegação do reitor da mesma
Universidade de 25 de Agosto de 2005, foi contratada, por urgente
conveniência de serviço, para o exercício das funções de professor
auxiliar convidado além do quadro deste Instituto Maria José Gaspar
de Mascarenhas, com efeitos a partir de 22 de Novembro de 2005.
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do ECDU, publicado
em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Considerando as necessidades de serviço docente na área da Sociologia, bem como as qualificações académicas e a experiência docente
da Doutora Maria José Gaspar de Mascarenhas, somos de parecer
favorável à sua contratação como professora auxiliar convidada a
tempo integral e em regime de exclusividade.
Os relatores: lona Zsuzsanna Kovacs, Ana Bela Ferreira Macias
Nunes, professoras catedráticas, e António Manuel Nogueira Goucha
Soares, professor associado.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 22 905/2006
Por despacho de 23 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi autorizado o contrato administrativo de provimento como professora auxiliar da Doutora Estela
Maria Bastos Martins de Almeida, com efeitos a partir de 16 de
Outubro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
23 de Outubro de 2006. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Despacho n.o 22 906/2006
Por despacho de 18 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi autorizado à licenciada Ana Raquel Russo
Prada o contrato administrativo de provimento para o exercício das
funções de equiparada a assistente do 1.o triénio da Escola Superior
de Educação deste Instituto, em regime de exclusividade e por urgente
conveniência de serviço, a partir de 19 de Setembro de 2006, e terminará em 19 de Setembro de 2007, a que corresponde a remuneração
mensal de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de Novembro,
e posteriores alterações, acrescida dos subsídios de refeição, férias
e Natal.
26 de Setembro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 907/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento do Doutor Miguel José Rodrigues Vilas Boas para
o exercício das funções de assistente do 2.o triénio da Escola Superior
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Agrária de Bragança, em regime de exclusividade, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2006 e com término em 30 de Setembro de
2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, de Natal e de férias.
6 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 908/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento da licenciada Luísa Maria de Morais Machado Carqueja para o exercício das funções de equiparada a assistente do
1.o triénio da Escola Superior Agrária de Bragança, em regime de
exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006 e com
término em 28 de Fevereiro de 2007, a que corresponde a remuneração
mensal ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro, acrescida dos subsídios de refeição, de Natal e de férias.
6 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 909/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi autorizada, por mútuo acordo, a rescisão do
contrato administrativo de provimento de Daniel Magarça Magueta
como equiparado a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Bragança, com efeitos a partir de 13 de
Setembro.
6 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 910/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento do Doutor Luís Avelino Guimarães Dias para o exercício das funções de equiparado a assistente do 2.o triénio na Escola
Superior Agrária de Bragança, em regime de exclusividade, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2006 e com término em 30 de Setembro
de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, de Natal e de férias.
6 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 911/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento do mestre Manoel Pereira de Andrade para o exercício
das funções de equiparado a assistente do 2.o triénio da Escola Superior Agrária de Bragança, em regime de exclusividade, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2006 e com término em 30 de Setembro
de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, de Natal e de férias.
6 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 912/2006
Por despacho de 3 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi ao licenciado Bruno Alexandre Gonçalves Carvalho autorizado o contrato administrativo de provimento
para o exercício das funções de equiparado a assistente do 1.o triénio
da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança, em regime
de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006 e
com término a 14 de Setembro de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, acrescida dos subsídios de refeição, de Natal
e de férias.
6 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

Despacho n.o 22 913/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento da mestre Sandra Sofia Quinteiro Rodrigues para o
exercício das funções de equiparada a assistente do 2.o triénio da
Escola Superior Agrária, em regime de exclusividade, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2006 e com término em 30 de Setembro
de 2007, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo
com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos
subsídios de refeição, de Natal e de férias.
9 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 914/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi à Doutora Joaquina Teresa Gaudêncio
Dias autorizado o contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparada a assistente do 2.o triénio da Escola
Superior Agrária, em regime de exclusividade, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2006 e com término a 30 de Setembro de 2007,
a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com
o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos subsídios
de refeição, de Natal e de férias.
9 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 915/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento da mestre Ana Maria Antão Geraldes para o exercício
das funções de equiparada a assistente do 2.o triénio da Escola Superior Agrária, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de
1 de Outubro de 2006 e com término em 30 de Setembro de 2007,
a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com
o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos subsídios
de refeição, de Natal e de férias.
9 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 916/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi ao mestre José Carlos Barreiros
Nunes autorizado o contrato administrativo de provimento para o
exercício das funções de equiparado a professor-adjunto da Escola
Superior Agrária, em regime de exclusividade, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2006 e com término a 28 de Fevereiro de 2007,
a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com
o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, acrescida dos subsídios
de refeição, de Natal e de férias.
9 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 917/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento da mestre Ana Cristina Araújo Veloso para o exercício
das funções de equiparada a assistente do 2.o triénio da Escola Superior Agrária, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de
1 de Outubro de 2006 e com término em 30 de Setembro de 2007,
a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de acordo com
o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, de Novembro, acrescida
dos subsídios de refeição, de Natal e de férias.
9 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 22 918/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
o
n. 54/90, de 5 de Setembro, foi ao licenciado João Pedro Oliveira
Martins Jacob autorizado o contrato administrativo de provimento
para o exercício das funções de equiparado a assistente do 2.o triénio

