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-avaliação da instituição; no âmbito da área académica (pré-graduação), planificação, organização, gestão e avaliação dos procedimentos administrativos indispensáveis para o desenvolvimento de
cada ano curricular, bem como de cada ano lectivo; elaboração
de pareceres, projectos e relatórios para os órgãos de gestão da
Faculdade e a comissão curricular.
Síntese de nota biográfica
Emília Maria de Oliveira Calado Clamote, nascida em Silves, Faro,
em 1952, é licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo
ISEG/UTL, pós-graduada em bibliotecária arquivista e documentalista pela FL/UC.
Participou em diversas conferências, congressos, seminários e cursos
de formação nas áreas da gestão e tratamento documental, bem
como na área das novas tecnologias da informação. Participou ainda,
em 2005, no 16.o Seminário de Alta Direcção ministrado pelo INA.
Detém a categoria de assessora principal do quadro do pessoal não
docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Desde 1987 que coordena a Biblioteca-CDI da Faculdade de Medicina
de Lisboa nas suas diversas vertentes:
Gestão e recuperação dos espaços da Biblioteca;
Gestão de pessoal e orgânica funcional;
Gestão de colecções impressas e electrónicas;
Selecção e controlo de linguagens documentais;
Automatização dos circuitos de tratamento e pesquisa documental;
Difusão e divulgação da Biblioteca da FML;
Cooperação com outras bibliotecas e organismos;
Elaboração de relatórios de planeamento, actividade e avaliação
da Biblioteca;
Elaboração de projectos de desenvolvimento para apoio à
decisão.
Entre 1979 e 1987 desempenhou funções como técnica superior de
biblioteca e documentação nos Serviços de Documentação da Reitoria da Universidade de Lisboa.
Foi orientadora de diversos estágios no âmbito dos cursos de técnicos
profissionais de biblioteca e documentação. Participou em diversos
júris de concursos de pessoal, comissões e grupos de trabalho na
área das ciências documentais.
Tem várias comunicações em seminários, congressos e reuniões e
elaboração de vários posters sobre a Biblioteca.
Foi sócia fundadora da APDIS — Associação Portuguesa de Documentação e Informação em Saúde. É actualmente membro dos
seus órgãos directivos.
Curriculum vitae
Maria Luísa Fonseca Caetano.
Nacionalidade: portuguesa.
Naturalidade: Lisboa.
Data de nascimento: 28 de Novembro de 1972.
Habilitações literárias:
Frequência do mestrado em Administração e Políticas Públicas,
ISCTE, 2000;
Licenciatura em História, Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, 1992-1997.
Formação e experiência profissional:
Curso de alta direcção em Administração Pública (CADAP),
INA, 2004-2005;
1.o ano do ramo de Formação Educacional, Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, 1997-1998 (16 valores);
Possui formação nas áreas da Administração Pública, marketing
e tecnologias de informação;
2002 — nomeada, pelo despacho do director da Faculdade
n.o 29/2002, responsável técnica pela coordenação do pessoal
não docente adstrito ao Instituto de Formação Avançada, articulando a sua actuação com o secretário da Faculdade no
que se refere à gestão administrativa e financeira para a área
da pós-graduação;
2000 — integrada no quadro da Faculdade de Medicina de Lisboa, é nomeada responsável pela assessoria técnica da secretária da Faculdade fazendo a articulação da área académica
no âmbito da pós-graduação;
1998 — nomeada responsável técnica do Gabinete de Mestrados
e Doutoramentos da FML;
1995 (Dezembro) — inicia funções na Faculdade de Medicina
de Lisboa, na Direcção dos Serviços Administrativos;
1994 — estágio de 12 meses na empresa Consenso, Consultoria
de Gestão, L.da, Departamento de Selecção de Quadros.»
11 de Outubro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.
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Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Rectificação n.o 1842/2005. — Ao aviso n.o 6631/2005 (2.a série),
relativo à abertura de concurso interno geral de acesso com vista
ao preenchimento de um lugar de assistente administrativo principal,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 131, de 11 de Julho
de 2005, são acrescentados os seguintes pontos com os n.os 16 e 17,
que por lapso não constavam no mesmo:
«16 — O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.
17 — Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente
aviso, este concurso rege-se pelo disposto no Decreto-lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, e demais legislação em vigor.»
24 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, João Barroso.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Aviso n.o 9997/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de 25 de Agosto
de 2005:
Mestre Jorge Alexandre Pereira Soares, assistente do Departamento
de Educação Física e Desporto — autorizada equiparação a bolseiro
no estrangeiro com vencimento no período de 7 a 9 de Setembro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 9998/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de 1 de Setembro
de 2005:
Susana Teles, técnica superior de 2.a classe — autorizada a equiparação a bolseiro no País, sem vencimento, no período de 1 de
Setembro de 2005 a 28 de Fevereiro de 2006. (Isento de fiscalização
prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 9999/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de 5 de Setembro
de 2005:
Doutora Anita Raquel Quintal Gomes, professora auxiliar convidada
da Secção Autónoma de Ciências da Saúde — autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro, com vencimento, no período
de 5 a 10 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 10 000/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de 22 de Julho
de 2005:
Doutora Alcina Maria Pereira de Sousa, professora auxiliar do Departamento de Estudos Anglísticos e Germanísticos — autorizada equiparação a bolseiro no estrangeiro com vencimento no período de
17 a 24 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia da Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 10 001/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de 8 de Setembro
de 2005:
Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho do Carmo, professor
catedrático no Departamento de Matemática e Engenharias — autorizada equiparação a bolseiro no País com vencimento
no período de 8 a 10 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.

