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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Faculdade de Ciências

Despacho n.o 23 216/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 2 de Agosto de 2005, proferido
por delegação do reitor, conforme o despacho n.o 8613/98, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 118, de 22 de Maio de 1998:
Ana Pimenta da Gama da Silveira Viana Semedo — autorizada a
realização de contrato de trabalho a termo certo, após aprovação
em concurso, com início no dia 21 de Outubro de 2005, com a
duração de um ano, eventualmente renovável por iguais períodos,
até ao limite de três anos, para exercer funções equiparadas às
de assessor, ao abrigo do disposto no artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 252/97, de 26 de Setembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
21 de Outubro de 2005. — O Secretário-Coordenador, Jorge Ferreira Cardoso.

Faculdade de Medicina
Despacho (extracto) n.o 23 217/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 31 de Agosto de 2005, por delegação do
reitor:
Doutor Matthias Haury — contratado como professor auxiliar convidado a 0 % (professor visitante) da Faculdade de Medicina, com
efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005, por um ano. (Não carece
de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

N.o 216 — 10 de Novembro de 2005

e Maria Isabel Sousa Rocha, o conselho científico da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa, reunido em 21 de Junho de
2005, considerou que a actividade científica e pedagógica desenvolvida
pelo Doutor Victor César Ferreira de Moura Gonçalves satisfaz os
requisitos do artigo 15.o do ECDU, pelo que deliberaram propor,
por unanimidade, o seu recrutamento como professor auxiliar da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
28 de Setembro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.
Despacho (extracto) n.o 23 220/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 3 de Outubro de 2005, por delegação do
reitor:
Dr. João Carlos Gonçalves Pereira — celebrado contrato administrativo de provimento para exercer funções como assistente convidado
a 40 %, desta Faculdade, com efeitos a 3 de Outubro de 2005.
Dr. João Vítor Gouveia Miranda Sá — celebrado contrato administrativo de provimento para exercer funções como assistente convidado a 40 %, desta Faculdade, com efeitos a 3 de Outubro de
2005.
Dr.a Gabriela Baptista de Vasconcelos Barbosa Vicente Vinhas de
Sousa — celebrado contrato administrativo de provimento para
exercer funções como assistente convidada a 30 %, desta Faculdade,
com efeitos a 3 de Outubro de 2005.
Dr.a Maria Fernanda Paixão Duarte — celebrado contrato administrativo de provimento para exercer funções como assistente convidada a 30 %, desta Faculdade, com efeitos a 3 de Outubro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.

Relatório a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 14.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.

Despacho (extracto) n.o 23 221/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 3 de Outubro de 2005, por delegação do
reitor:

Com base no parecer circunstanciado e fundamentado dos Profs.
Doutores Rui Manuel Martins Victorino e António Manuel Pinto
do Amaral Coutinho, o conselho científico da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, reunido em 13 de Julho de 2004, considerou que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo
Doutor Matthias Haury satisfaz os requisitos do ECDU, pelo que
deliberam propor, por unanimidade, o seu recrutamento como professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Discente Rodrigo Nuno Brito Ramos — celebrado contrato de prestação eventual de serviço para exercer funções como monitor, desta
Faculdade, com efeitos a 3 de Outubro de 2005.

28 de Setembro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.
Despacho (extracto) n.o 23 218/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 31 de Agosto de 2005, por delegação do
reitor:
Doutor Miguel Che Parreira Soares — contratado como professor
auxiliar convidado a 0 % (professor visitante) da Faculdade de Medicina, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005, por um ano.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 14.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
Com base no parecer circunstanciado e fundamentado dos Profs.
Doutores Rui Manuel Martins Victorino e António Manuel Pinto
do Amaral Coutinho, o conselho científico da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, reunido em 13 de Julho de 2004, considerou que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo
Doutor Miguel Che Parreira Soares satisfaz os requisitos do ECDU,
pelo que deliberaram propor, por unanimidade, o seu recrutamento
como professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa.
28 de Setembro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.
Despacho (extracto) n.o 23 219/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 31 de Agosto de 2005, por delegação do
reitor:
Doutor Victor César Ferreira de Moura Gonçalves — contratado
como professor auxiliar da Faculdade de Medicina, com efeitos
a partir de 1 de Setembro de 2005, por um quinquénio. (Não carece
de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o artigo 15.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Com base no parecer circunstanciado e fundamentado dos Profs.
Doutores João Lobo Antunes, Luís Filipe Sobral da Silva Carvalho

Por despacho do vice-reitor de 11 de Outubro de 2005, por delegação do reitor:
Discente Pedro Alexandre Carrilho Ferreira — celebrado contrato de
prestação eventual de serviço para exercer funções como monitor,
desta Faculdade, com efeitos a 17 de Outubro de 2005.
Discente Ana Marta Martins Valente — celebrado contrato de prestação eventual de serviço para exercer funções como monitora,
desta Faculdade, com efeitos a 17 de Outubro de 2005.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.
Rectificação n.o 1841/2005. — Por não ter saído correctamente
a publicação do despacho n.o 19 759/2005 (2.a série), de 13 de Setembro, rectifica-se que onde se lê «Por despacho do vice-reitor de 11
de Agosto de 2005, por delegação do reitor:» deve ler-se «Por despacho
do vice-reitor de 11 de Agosto de 2005, por delegação do reitor,
e nos termos do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, após
a publicitação na bolsa de emprego público e no Diário de Notícias,
de 21 de Fevereiro de 2005, foram seleccionadas nas áreas respectivas,
por melhor corresponderem ao perfil pretendido para prosseguirem
os objectivos das divisões:», onde se lê «Ana Paula da Silva Pereira —
nomeada para exercer [. . .] com efeitos reportados à data de 10 de
Setembro de 2004» deve ler-se «Ana Paula da Silva Pereira —
nomeada para exercer [. . .] com efeitos à data deste despacho», onde
se lê «Emília Maria de Oliveira Calado Clamote — nomeada para
exercer [. . .] com efeitos reportados à data de 10 de Setembro de
2004» deve ler-se «Emília Maria de Oliveira Calado Clamote — nomeada para exercer [. . .] com efeitos à data deste despacho» e onde se lê «Maria Luísa Fonseca Caetano — nomeada para
exercer [. . .] com efeitos reportados à data de 10 de Setembro de
2004» deve ler-se «Maria Luísa Fonseca Caetano — nomeada para
exercer [. . .] com efeitos à data deste despacho. Anexa-se resumo
curricular das candidatas nomeadas.
Curriculum vitae
Ana Paula da Silva Pereira, de nacionalidade portuguesa, natural de
Moçambique, nascida em 5 de Maio de 1971.
Habilitações literárias — licenciada em Ciências da Educação pela
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade
de Lisboa.
Experiência profissional — funções exercidas na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa: planeamento e gestão da auto-

