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N.o 216 — 10 de Novembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Faculdade de Ciências

Despacho (extracto) n.o 23 226/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Outubro de 2005 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
foi concedida equiparação a bolseiro fora do País à Prof.a Doutora
Paula Maria Sequeira Tamagnini Barbosa Oxelfelt, professora auxiliar,
no período de 3 a 8 de Novembro de 2005.
24 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços Académicos
e de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 23 227/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Outubro de 2005 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
foi concedida equiparação a bolseiro aos docentes a seguir indicados:
Fora do País:
Prof. Doutor João Carlos Matos Paiva, professor auxiliar — no
período de 25 a 28 de Fevereiro de 2006.
Prof.a Doutora Maria dos Anjos Marques Ribeiro, professora auxiliar — no período de 5 a 13 de Novembro de 2005.
Prof.a Doutora Maria Helena Macedo Couto, professora associada — no período de 5 a 13 de Novembro de 2005.
No País:
Prof. Doutor Carlos Manuel Monteiro Correia de Sá, professor auxiliar — no período de 7 a 11 de Novembro de 2005.
24 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços Académicos
e de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 23 228/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Outubro de 2005 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
foi concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Prof. Doutor
António Fernando Sousa da Silva, professor catedrático, no período
de 19 a 21 de Outubro de 2005.

de seis meses, eventualmente renovável por iguais períodos, não
podendo exceder três anos, incluindo renovações, nem ser renovado
mais de duas vezes. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
26 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços Académicos
e de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 23 232/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de Outubro de 2005 do director da Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:
Célia Zita Gonçalves da Cruz — contratada, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas
a estagiária da carreira técnica superior, com efeitos a partir de
10 de Outubro de 2005, válido pelo período de seis meses, eventualmente renovável por iguais períodos, não podendo exceder três
anos, incluindo renovações, nem ser renovado mais de duas vezes.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
26 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços Académicos
e de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.

Faculdade de Ciências do Desporto
e de Educação Física
Despacho (extracto) n.o 23 233/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade de Ciências
do Desporto e de Educação Física de 24 de Outubro de 2005, por
delegação de competência do reitor da Universidade do Porto:
Doutora Maria Paula Brandão Botelho Gomes, professora associada
desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro de 9 a 15 de
Novembro de 2005.
26 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Joaquim
Armando Ferreira.

24 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços Académicos
e de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.

Despacho (extracto) n.o 23 234/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Outubro de 2005 do presidente do conselho directivo
da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física:

Despacho (extracto) n.o 23 229/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Outubro de 2005 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
foi concedida equiparação a bolseiro fora do País aos docentes a
seguir indicados:

Hugo Pinto da Silva — contratado, em regime de contrato de trabalho
a termo certo, como assistente administrativo da Faculadade de
Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do
Porto, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2005, pelo período
de um ano, podendo ser renovado por iguais períodos, até ao limite
de três anos. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)

Prof. Doutor João Pedro Esteves de Araújo, professor auxiliar — no
período de 25 de Outubro a 12 de Novembro de 2005.
Prof. Mário João Pires Fernandes Garcia Monteiro, professor associado — no período de 22 a 29 de Outubro de 2005.
Prof.a Doutora Paula Alexandra de Almeida Bastos Carvalho Lomp,
professora auxiliar — no período de 8 a 28 de Novembro de 2005.
24 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços Académicos
e de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 23 230/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de Outubro de 2005 do director da Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:
Jacinta Miranda Maciel — contratada, em regime de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas a
estagiária da carreira técnica superior, com efeitos a partir de 10
de Outubro de 2005, válido pelo período de seis meses, eventualmente renovável por iguais períodos, não podendo exceder três
anos, incluindo renovações, nem ser renovado mais de duas vezes.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
26 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços Académicos
e de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 23 231/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de Outubro de 2005 do director da Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:
Ana Carolina de Domenico de Avilez de Bastos — contratada, em
regime de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício
de funções equiparadas a estagiária da carreira técnica superior,
com efeitos a partir de 10 de Outubro de 2005, válido pelo período

26 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Joaquim
Armando Ferreira.

Faculdade de Direito
Rectificação n.o 1849/2005. — Por ter saído com inexactidão o
despacho n.o 18 644/2005, inserto no Diário da República, 2.a série,
n.o 164, de 26 de Agosto de 2005, a p. 12 493, relativo ao período
de equiparação a bolseiro fora do País do Doutor Paulo Jorge Fonseca
Ferreira da Cunha, rectifica-se que onde se lê «de 17 de Setembro
a 5 de Outubro de 2005» deve ler-se «de 17 de Setembro a 3 de
Outubro de 2005».
24 de Outubro de 2005. — A Secretária, Rosa Cardoso.

Faculdade de Medicina
o

Despacho n. 23 235/2005 (2.a série). — Por despachos do director da Faculdade de 20 de Outubro de 2005, proferidos por delegação:
Concedida equiparação a bolseiro no País:
Ao Doutor Manuel Augusto Cardoso de Oliveira, professor catedrático — no período de 24 a 28 de Outubro de 2005.
Concedida equiparação a bolseiro fora do País:
Ao Doutor José Eduardo Torres Eckenroth Guimarães, professor
associado — no período de 25 a 29 de Outubro de 2005.
À licenciada Florbela Teixeira Gomes, assistente convidada — no
período de 8 a 10 de Novembro de 2005.
24 de Outubro de 2005. — O Secretário, Manuel Sobral Torres.

