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Rectificação n.o 1840/2005. — Por ter saído com inexactidão o despacho n.o 16 081/2002 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 162, de 16 de Julho de 2002, a p. 12 676, rectifica-se que onde se lê:
Situação resultante da aplicação
do Decreto-Lei n.o 149/2002, de 21 de Maio

Situação anterior à transição

Regime indiciário
em 25 de Maio de 2002

Nome
Grupo de pessoal
—
Carreira/categoria

Escalão

Índice

Operário qualificado:
. .............................................
Joaquim Salgado Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .............................................

...................
Encarregado . . . . . . . .
...................

Grupo de pessoal
—
Carreira/categoria

Regime indiciário
em 26 de Maio de 2002

Escalão

Índice

...
1
...

...
275
...

Operário chefia:
...
1
...

...
260
...

...................
Encarregado . . . . . . . .
...................

deve ler-se:
Situação resultante da aplicação
do Decreto-Lei n.o 149/2002, de 21 de Maio

Situação anterior à transição

Regime indiciário
em 25 de Maio de 2002

Nome
Grupo de pessoal
—
Carreira/categoria

Escalão

Índice

Operário qualificado:
. .............................................
Joaquim Salgado Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .............................................

...................
Encarregado . . . . . . . .
...................

Grupo de pessoal
—
Carreira/categoria

Regime indiciário
em 26 de Maio de 2002

Escalão

Índice

...
2
...

...
280
...

Operário chefia:
...
2
...

...
270
...

...................
Encarregado . . . . . . . .
...................

25 de Outubro de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.

Serviços Académicos e Administrativos
Despacho n.o 23 206/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
estabelecido nos n.os 3 e 4 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, e nas disposições conjugadas do artigo 35.o dos Estatutos da Universidade de Aveiro, aprovados pelo Despacho Normativo n.o 52/89, de 1 de Junho, e do artigo 11.o da resolução do
senado sobre orgânica e funcionamento das unidades e serviços
da Universidade de Aveiro, aprovada em sessão de 12 de Fevereiro
de 1993, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 129, de
3 de Junho de 1993, e considerando que o curriculum vitae publicado
em anexo evidencia perfil adequado e é demonstrativo da aptidão
e da experiência profissional necessárias ao exercício do cargo em
que é investido, nomeio, em comissão de serviço, para o exercício
das funções de director dos Serviços Técnicos o mestre Fernando
António Domingues Ferreira Cozinheiro, especialista de informática de grau 3, nível 1, do quadro de pessoal não docente da Universidade de Aveiro.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 31 de Agosto
de 2005, inclusive.
31 de Agosto de 2005. — A Reitora, Maria Helena Vaz Carvalho
Nazaré.
Síntese curricular
Identificação:
Nome — Fernando António Domingues Ferreira Cozinheiro;
Data de nascimento — 21 de Julho de 1961;
Estado civil — casado;
Naturalidade — Boa Vista, Leiria.
Formação académica:
Licenciatura em Engenharia Electrónica e Telecomunicações,
pela Universidade de Aveiro;

Mestrado em Engenharia Electrónica e Telecomunicações, pela
Universidade de Aveiro.
Actividade profissional:
1990 — ingresso na Universidade de Aveiro como estagiário da
carreira de técnico superior de informática, integrando o
CICUA — Centro de Informática e Comunicações da Universidade de Aveiro, onde exerceu funções de planificação
e gestão de todos os sistemas e serviços disponibilizados pelo
Centro;
1992 — nomeado técnico superior de informática de 2.a classe
do quadro de pessoal não docente da Universidade de Aveiro,
após a conclusão do período probatório, permanecendo integrado no CICUA;
Durante a sua permanência no CICUA, exerceu funções de director técnico/executivo do CICUA, cabendo-lhe a planificação
de infra-estruturas de informática e comunicações gerais, a
elaboração de regulamentos, a coordenação das actividades
e dos recursos humanos do CICUA, bem como a sua gestão
financeira e administrativa.
Actividades desenvolvidas como dirigente — nomeado, em regime de
substituição, director dos Serviços Técnicos da Universidade de
Aveiro, em 2005.
Participação em projectos/grupos de trabalho:
1991 — participação no projecto «Vertente IP da Rede de Cálculo Científico Nacional (RCCN)», com o objectivo de constituir uma rede académica nacional e interligá-la à Internet;
De 1995 a 1997 — coordenador do desenvolvimento dos motores
de busca SAPO («Servidor de apontadores portugueses») e
TVP («Turista virtual português»);
1997 — responsável pela participação da Universidade de Aveiro
no «Programa Internet na escola»;
De 2003 a 2005 — responsável pela elaboração e negociação da
candidatura da Universidade de Aveiro ao projecto «Campus
virtuais», bem como pela sua implementação;
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2003 — nomeado coordenador do grupo de trabalho lançado pela
FCCN — Fundação para a Computação Científica Nacional,
designado «Modelo organizativo de serviços de informática»,
que visa a elaboração de um documento de referência para
a definição e implementação de um modelo de organização
dos serviços de informática, aplicável à generalidade das instituições de ensino superior, nomeadamente para as que se
encontram interligadas à RCTS.
Despacho n.o 23 207/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
estabelecido nos n.os 3 e 4 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, e nas disposições conjugadas dos artigos 17.o e 38.o dos Estatutos da Universidade de Aveiro, aprovados pelo Despacho Normativo
n.o 52/89, de 1 de Junho, e considerando que o curriculum vitae publicado em anexo evidencia perfil adequado e é demonstrativo da aptidão
e da experiência profissional necessárias ao exercício do cargo em
que é investido, nomeio, em comissão de serviço, para o exercício
das funções de chefe de divisão do Centro Multimédia e de Ensino
à Distância (CEMED) o licenciado Gilberto Manuel Gomes Branco
Vasco, técnico superior de 1.a classe do quadro de pessoal não docente
da Universidade de Aveiro.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 31 de Agosto
de 2005, inclusive.
31 de Agosto de 2005. — A Reitora, Maria Helena Vaz Carvalho
Nazaré.
ANEXO
Síntese curricular
Identificação:
Nome — Gilberto Manuel Gomes Branco Vasco;
Data de nascimento — 29 de Março de 1966;
Estado civil — solteiro.
Naturalidade — São Julião, Figueira da Foz.
Formação académica:
Licenciatura em Química, ramo de Química Analítica, pela Universidade de Aveiro;
Conclusão da parte curricular do mestrado em Gestão da Informação, pela Universidade de Aveiro.
Actividade profissional:
1998 — ingresso na Universidade de Aveiro com a categoria de
técnico superior de 2.a classe, integrando o grupo de pessoal
do Departamento de Química, sendo responsável pela gestão
da rede de informática e conteúdos www do Departamento,
pela operacionalidade das infra-estruturas de electricidade do
Departamento e de dois dos laboratórios de instrumentação
e pela gestão e operacionalidade da infra-estrutura científica
do Grupo de Química Inorgânica e de Materiais do Departamento;
2000 — integra o grupo de pessoal do Centro Multimédia e de
Ensino à Distância (CEMED) da Universidade de Aveiro,
exercendo funções de coordenação e gestão executiva do Centro, cabendo-lhe as seguintes competências: assessoria técnica
à direcção do CEMED, gestão e organização administrativa,
financeira e contabilística do Centro, relacionamento do
CEMED com restantes unidades e órgãos de Universidade,
planeamento e análise de sistemas de informação, manutenção
e gestão dos sistemas de informação existentes, implementação
e dinamização de iniciativas nas áreas do multimedia, áudio-visual, ensino assistido por computador e televisão e consequente gestão e organização de projectos nessas áreas;
Desde 2001 — nomeado técnico superior de 1.a classe do quadro
do pessoal não docente da Universidade de Aveiro, permanecendo integrado no Centro Multimédia e de Ensino à Distância (CEMED) e a desempenhar as funções de coordenação
e gestão executiva do Centro.
Outras actividades relevantes:
Autor ou co-autor de produtos multimedia para diversos departamentos, institutos e associações da Universidade de Aveiro;
Autor ou co-autor de páginas web para diversos departamentos,
institutos e eventos da Universidade de Aveiro.
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Aviso n.o 9995/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor de
24 do corrente mês de Outubro, foram designados para fazerem parte
do júri das provas de doutoramento em Direito, na especialidade
de Ciências Jurídico-Económicas, requeridas pela licenciada Wei Dan:
Presidente — Vice-reitor da Universidade de Coimbra
Prof. Doutor António José Avelãs Nunes (por despacho de
delegação de competências do reitor da Universidade de Coimbra, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 101, de
2 de Maio de 2003):
Vogais:
Doutor Liu Gaolong, professor da Faculdade de Direito
da Universidade de Macau.
Doutor Eduardo Manuel Hintze da Paz Ferreira, professor
associado da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa.
Doutor Augusto Rogério Rodrigues Carvalho Leitão, professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Doutor Manuel Carlos Lopes Porto, professor catedrático
aposentado da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra.
Doutor Jorge de Figueiredo Dias, professor catedrático da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Doutor José Joaquim Gomes Canotilho, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Doutor António José Avelãs Nunes, professor catedrático
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Doutor José Carlos Vieira de Andrade, professor catedrático
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Doutor Jónatas Mendes Machado, professor auxiliar da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
24 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Despacho n.o 23 208/2005 (2.a série). — No uso da faculdade
que me é conferida pelo n.o 4.1 do despacho n.o 17 513/2005, de
18 de Julho, despacho reitoral publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 156, de 16 de Agosto de 2005, pela deliberação
n.o 1076/2000, de 27 de Julho, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 193, de 22 de Agosto de 2000, e dentro das verbas
dos respectivos orçamentos, subdelego:
1) No Prof. Doutor António Castro Fonseca, responsável pelo
Centro de Psicopedagogia e pelo projecto intitulado «Development of antisocial behavior: a longitudinal study of risk and
protective factors», com a referência POCTI/36532/PSI/2000;
2) Na Prof.a Doutora Maria Paula Barbas de Albuquerque Paixão, responsável pelo Instituto de Psicologia Cognitiva,
Desenvolvimento Vocacional e Social;
3) No Prof. Doutor José Augusto Veiga Pinto Gouveia, responsável pelo Centro de Investigação do Núcleo de Estudos
e Intervenção Cognitivo-Comportamental e pelo projecto intitulado «Estruturas cognitivas nucleares, psicopatologia sintomática e perturbações da personalidade», com a referência
POCTI/PSI/60954/2004;
4) No Prof. Doutor Armando Luís Dinis Mónica Oliveira, responsável pelo projecto intitulado «Estrutura e determinantes
da intensidade emocional: uma abordagem psicofísica», com
a referência POCTI/41235/PSI/2001;
5) No Prof. Doutor Mário Manuel Rodrigues Simões, responsável
pelos projectos intitulados «Adaptação e estandardização portuguesa de testes neuropsicológicos: estudos normativos e de
validade», com a referência POCTI/PSI/35410/99, e «Validação
de provas de memória e de inventários de avaliação funcional
e de qualidade de vida»;
6) Na Prof.a Doutora Maria Salomé Ferreira Estima de Pinho,
responsável pelo projecto «Pesquisa educativa no País 2003 —
Estudo da relação entre memória, metamemória e desempenho académico em estudantes do ensino superior»;
7) Na Prof.a Doutora Maria Cristina Cruz Sousa Portocarrero
Canavarro, responsável pelo projecto intitulado «Gravidez e
maternidade: estudo longitudinal sobre mulheres infectadas
pelo VIH»;

