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UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Motricidade Humana
Aviso n.o 10 016/2005 (2.a série). — Faz-se público que o Doutor
Carlos Alberto Ferreira Neto, professor catedrático, foi eleito presidente do conselho científico da Faculdade de Motricidade Humana
da Universidade Técnica de Lisboa, tendo tomado posse em 14 de
Outubro de 2005, conferida pelo reitor, Prof. Doutor José Dias Lopes
da Silva. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Outubro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 23 236/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 14 de Setembro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Ana Maria Peixoto Naia — autorizado o contrato administrativo de
provimento como monitora além do quadro desta Faculdade, por
conveniência urgente de serviço, pelo período de um ano, renovável
por três vezes mediante parecer favorável do conselho científico,
com efeitos a partir de 14 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
o

a

Despacho n. 23 237/2005 (2. série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 14 de Setembro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Licenciada Rita de Carvalho Duarte Rato — autorizado o contrato
administrativo de provimento, por um ano, renovável por sucessivos
períodos de três anos, como assistente convidada em regime de
tempo parcial (30 %), além do quadro, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 14 de Setembro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 23 238/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 14 de Setembro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Doutor Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha — autorizado
o contrato administrativo de provimento (50 %), em regime de substituição, por um ano, por urgente conveniência de serviço, como
professor catedrático convidado além do quadro desta Faculdade,
com efeitos a partir de 14 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Decreto-Lei
n.o 448/79, de 13 de Novembro, alterado, por ratificação, pela
Lei n.o 19/80, de 16 de Julho.
Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha, presidente do Instituto do Desporto de Portugal desde 1 de Agosto de 2005, por nomeação do Primeiro-Ministro e do Ministro da Presidência, exerceu funções de gestão, investigação e docência como professor catedrático
até 31 de Julho de 2005 na Faculdade de Motricidade Humana (FMH)
da Universidade Técnica de Lisboa. De acordo com as necessidades
explícitas na distribuição de serviço da Unidade de Exercício e Saúde
da FMH, nomeadamente a regência das disciplinas de Prescrição do
Exercício, Actividade Física e Saúde Pública e Avaliação e Prescrição
do Exercício, assim como a orientação de estágio, e com o nível de
conhecimento do Prof. Doutor Luís Fernando Cordeiro Bettencourt
Sardinha, considera-se importante para a formação dos alunos a sua
contratação como professor catedrático convidado, em regime de acumulação, 50 %, a partir do dia 1 Setembro de 2005.
13 de Setembro de 2005. — Maria de Fátima Marcelina Baptista —
Maria Helena Santa-Clara Pombo Rodrigues — Pedro Jorge Teixeira.
25 de Outubro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Instituto Superior de Economia e Gestão
Aviso n.o 10 017/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro, conjugado com o
artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, o Instituto
Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica
de Lisboa, por despacho do presidente do conselho directivo de 21 de
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Outubro de 2005, proferido por delegação do reitor da mesma Universidade de 25 de Agosto de 2005, pretende admitir, em regime
de contrato de trabalho a termo certo, dois trabalhadores para o
desempenho de funções no âmbito do projecto de implementação
do projecto integrado de gestão da informação do ISEG.
2 — O local de trabalho situa-se nas instalações do Instituto Superior de Economia e Gestão, sediado na Rua do Quelhas, 6,
1200-781 Lisboa.
3 — Prazo de duração do contrato — o contrato terá a duração
de um ano, renovável, mas a sua duração nunca poderá exceder o
período de duração do projecto.
4 — Vencimento — o correspondente à remuneração mensal de
auxiliar administrativo proporcional à prestação de quatro horas de
trabalho diário.
5 — Requisitos de candidatura:
a) Escolaridade obrigatória;
b) Experiência profissional na área da actividade a desempenhar
ou em área afim, sendo condição preferencial a experiência
em universidades com conhecimentos básicos de informática
(help desk) para dar apoio nas salas utilizadas por alunos.
6 — Selecção — os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.
7 — Apresentação de candidaturas:
7.1 — A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento dirigido ao presidente do conselho directivo do ISEG, que
poderá ser entregue pessoalmente ou enviado pelo correio, em carta
registada com aviso de recepção, no ou para o Instituto Superior
de Economia e Gestão, Rua do Quelhas, 6, 1200-781 Lisboa, devendo
dele constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa;
b) Identificação do aviso de oferta pública de emprego a que
se candidata.
7.2 — Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte
documentação:
a) Curriculum vitae detalhado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia da certidão de habilitações literárias.
8 — Prazo para a apresentação das candidaturas — cinco dias a
contar a partir da data da publicação do presente aviso.
9 — Garantia de igualdade de tratamento — nos termos do despacho conjunto n.o 373/2000, declara-se que, em cumprimento da
alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a Administração Pública,
enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso
ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
24 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves.

Instituto Superior Técnico
Aviso n.o 10 018/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 6 de Outubro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Maria Emília Vinagre Pegado Sanches, assistente administrativa especialista do quadro do Instituto Superior Técnico — nomeada definitivamente, após aprovação em concurso, chefe de secção do
mesmo quadro, com efeitos a partir da data de aceitação de nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Outubro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 23 239/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento da Dr.a Rita Gisela Martins de Azevedo como assistente
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convidada, com efeitos a partir de 17 de Outubro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 23 240/2005 (2.a série). — Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi concedida equiparação
a bolseiro fora do País aos seguintes docentes:
De 10 de Outubro de 2005:
Dr.a Paula Filomena Martins Lopes, assistente — no período de 5
a 8 de Outubro de 2005.
Prof. Doutor Pedro José de Melo Teixeira Pinto, professor catedrático — no período de 1 a 10 de Novembro de 2005.
De 13 de Outubro de 2005:
Prof. Doutor António José Rocha Martins da Silva, professor associado — no período de 26 de Outubro a 6 de Novembro de 2005.
Doutor Jorge Manuel Gomes de Azevedo Fernandes, professor auxiliar — no período de 10 de Dezembro de 2005 a 10 de Janeiro
de 2006.
Doutor Victor Manuel Machado Ribeiro dos Reis, professor auxiliar — no período de 17 de Outubro a 1 de Novembro de 2005.
De 17 de Outubro de 2005:
Doutor Victor Manuel de Jesus Filipe, professor auxiliar — no período
de 7 a 10 de Novembro de 2005.
De 20 de Outubro de 2005:
Prof. Doutor José Jacinto Branco Vasconcelos Raposo, professor catedrático — no período de 16 de Outubro a 6 de Novembro de 2005.
Doutor Artur Severo Proença Varejão, professor auxiliar — no
período de 12 a 14 de Outubro de 2005.
Prof. Doutor Paulo Alexandre Cardoso Salgado, professor associado — no período de 26 de Novembro a 1 de Dezembro de 2005.
De 21 de Outubro de 2005:
Dr. Paulo José Martins Vasco, assistente — no período de 2 a 11
de Novembro de 2005.
De 24 de Outubro de 2005:
Prof. Doutor Luís Miguel Joaquim Marques Antunes, professor associado — no período de 22 a 26 de Outubro de 2005.
25 de Outubro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA

N.o 216 — 10 de Novembro de 2005
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Rectificação n.o 1850/2005. — Por ter saído com inexactidão o
despacho n.o 25 613/2002, de 8 de Agosto, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 278, de 2 de Dezembro de 2002, rectifica-se
que onde se lê «contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente» deve ler-se «contrato administrativo de provimento como assistente».
28 de Setembro de 2005. — O Presidente, José Luís Ramalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 23 241/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de
18 de Outubro de 2005:
Licenciada Paula Isabel Roque de Almeida Louro — celebrado contrato administrativo de provimento, precedendo concurso, para o
lugar de técnico superior de 2.a classe, para o Instituto Politécnico
de Castelo Branco, auferindo o vencimento mensal previsto na lei
geral para a respectiva categoria, com efeitos a partir da data de
publicação no Diário da República.
27 de Outubro de 2005. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 10 020/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
de 6 de Outubro de 2005:
Mestra Cristina Alexandre Marques dos Santos Dias Rebelo Leandro — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento na Escola Superior de Educação deste Instituto como equiparada a assistente, para leccionar um horário completo, na área
de Educação Física e Desporto, de 1 de Outubro de 2005 a 30 de
Setembro de 2007.
11 de Outubro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 10 021/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
de 6 de Outubro de 2005:
Bacharel Cristina Maria Gomes Bizarro — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento na Escola Superior de
Educação deste Instituto como equiparada a assistente, para leccionar um horário completo, na área de Teatro, de 1 de Outubro
de 2005 a 30 de Setembro de 2007.
11 de Outubro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

Aviso n.o 10 019/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Outubro de 2005 do presidente do ISCTE, ao abrigo da alínea h) do
n.o 1 do artigo 19.o dos Estatutos deste Instituto, publicados em anexo
ao Despacho Normativo n.o 37/2000, de 3 de Agosto, foram designados
os seguintes professores para integrarem o júri do concurso para professor catedrático no grupo V de disciplinas — Finanças —, aberto
pelo edital n.o 558/2005, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 86, de 4 de Maio de 2005:

Aviso n.o 10 022/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
de 11 de Outubro de 2005:

Presidente — Doutor Luís Antero Reto, professor catedrático
e presidente do Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa.
Vogais:

11 de Outubro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

Doutor José Luís Cea Garcia, professor catedrático da Universidade Autónoma de Madrid.
Doutora Elizabeth de Azevedo Reis, professora catedrática
do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa.
Doutor José Luís Mexia Fraústo Crespo de Carvalho, professor catedrático do Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa.
Doutor Mário Lino Barata Raposo, professor catedrático
da Universidade da Beira Interior.
Doutor João Carlos Carvalho das Neves, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da
Universidade Técnica de Lisboa.
21 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente, José Manuel Paquete
de Oliveira.

Doutor Clóvis Levi da Silva — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento na Escola Superior de Educação deste
Instituto como equiparado a professor-adjunto, para leccionar um
horário completo, na área de Teatro, de 1 de Outubro de 2005
a 30 de Setembro de 2007.

Aviso n.o 10 023/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
de 6 de Outubro de 2005:
Licenciada Graça Margarida Ferreira Adónis Torres — autorizada a
renovação do contrato administrativo de provimento na Escola
Superior de Educação deste Instituto como equiparada a assistente,
para leccionar um horário completo, na área de Teatro, de 1 de
Outubro de 2005 a 30 de Setembro de 2007.
11 de Outubro de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.
Aviso n.o 10 024/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra de 26 de Outubro de 2005:
Licenciada Susana Lemos Ferreira de Nascimento — autorizada a
contratação em regime de contrato administrativo de provimento
na categoria de equiparada a assistente a tempo integral, na área

