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Despacho (extracto) n.o 21 346/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Setembro de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do
n.o 2.2 do despacho de delegação de competências do reitor publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004,
por força do disposto no n.o 3 do despacho de delegação de competências do reitor publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 156,
de 16 de Agosto de 2005:
Doutora Cristina Helena de Matos Caldeira, professora auxiliar, em
exercício de funções no Departamento de Matemática — concedida
a suspensão da licença sabática, autorizada por despacho publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 39, de 24 de Fevereiro de 2005,
durante o 1.o semestre do ano lectivo de 2005-2006. (Não carece
de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Administração, a
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Maria Lídia Morão de Paiva
Cardoso.
Despacho (extracto) n.o 21 347/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Setembro de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do
n.o 2.2 do despacho de delegação de competências do reitor publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004,
por força do disposto no n.o 3 do despacho de delegação de competências do reitor publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 156,
de 16 de Agosto de 2005:
Doutor José Augusto Mendes Ferreira, professor associado do Departamento de Matemática — concedida a suspensão da licença sabática, autorizada por despacho publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 39, de 24 de Fevereiro de 2005, durante o 1.o semestre
do ano lectivo de 2005-2006. (Não carece de verificação prévia
do Tribunal de Contas.)
19 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Administração, a
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Maria Lídia Morão de Paiva
Cardoso.
Despacho (extracto) n.o 21 348/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Setembro de 2005 do presidente do conselho directivo:
Licenciada Ana Margarida Simões Cardoso — contratada para exercer funções correspondentes a técnica profissional de 2.a classe
nos serviços centrais desta Faculdade, em regime de contrato de
trabalho a termo certo, pelo período de seis meses, com início
em 15 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia,
nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de
Agosto.)
20 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Administração, a
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Maria Lídia Morão de Paiva
Cardoso.
Despacho (extracto) n.o 21 349/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de Setembro de 2005 do presidente do conselho directivo:
Engenheiro Bruno Miguel Simões Marques, monitor — rescisão do
contrato a partir de 30 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
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Despacho (extracto) n.o 21 351/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Setembro de 2005 do presidente do conselho directivo:
Licenciada Diana Lara Taborda Barata Portugal Vieira — contratada
para exercer funções correspondentes às de técnica superior de
1.a classe no Centro de Informática e Sistemas da Universidade
de Coimbra, sediado no Departamento de Engenharia Informática
desta Faculdade, em regime de contrato de trabalho a termo certo,
com possibilidade de renovação, pelo período de seis meses, até
ao limite máximo de dois anos, com início em 13 de Setembro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1
do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
22 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Administração, a
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Maria Lídia Morão de Paiva
Cardoso.

Faculdade de Medicina
Despacho n.o 21 352/2005 (2.a série). — Por despacho de 11
de Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação
de competências (despacho n.o 22 893/2004, Diário da República,
2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Licenciada Sofia Nunes Bernardes — contratada como assistente convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra,
em regime de tempo parcial (40 %), em acumulação, por conveniência urgente de serviço, por um ano, renovável por sucessivos
períodos de três anos, com início em 1 de Agosto de 2005. (Não
carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Setembro de 2005. — A Directora de Administração, Célia
Maria Ferreira Tavares Cravo.
Despacho n.o 21 353/2005 (2.a série). — Por despacho de 9
de Julho de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação
de competências (despacho n.o 22 893/2004, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Licenciado Jorge Manuel Gonçalves da Silva — contratado como
assistente convidado da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra, em regime de tempo parcial (40 %), em acumulação,
por conveniência urgente de serviço, por um ano, renovável por
sucessivos períodos de três anos, com início em 14 de Setembro
de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Setembro de 2005. — A Directora de Administração, Célia
Maria Ferreira Tavares Cravo.
Despacho n.o 21 354/2005 (2.a série). — Por despacho de 23
de Junho de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação
de competências (despacho n.o 22 893/2004, Diário da República,
2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):

21 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Administração, a
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, (Assinatura ilegível.)

Licenciada Cármen do Carmo Carapau Ferreira — contratada como
assistente convidada da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra, em regime de tempo parcial a 40 %, em acumulação,
por conveniência urgente de serviço, por um ano, renovável por
sucessivos períodos de três anos, com início em 14 de Setembro
de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 21 350/2005 (2.a série). — Por despachos de 15 de Setembro de 2005 do presidente do conselho directivo:

20 de Setembro de 2005. — A Directora de Administração, Célia
Maria Ferreira Tavares Cravo.

Arquitecto Armando Manuel de Castilho Rabaça Correia Cordeiro — prorrogado o contrato como assistente estagiário até à realização das provas de aptidão pedagógica e capacidade científica,
a partir de 15 de Setembro de 2005.
Arquitecto Nuno Carlos Pedrosa de Moura Correia — prorrogado
o contrato como assistente estagiário até à realização das provas
de aptidão pedagógica e capacidade científica, a partir de 15 de
Setembro de 2005.
(Não carecem de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do
artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
22 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Administração, a
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Maria Lídia Morão de Paiva
Cardoso.

Despacho n.o 21 355/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de
Julho de 2005 do conselho directivo da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, proferido por delegação e subdelegação
de competências (despacho n.o 17 405/2005, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 155, de 12 de Agosto de 2005):
Doutor Francisco Maria de Siqueira de Alte da Veiga, professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — rescindido contrato ao abrigo do disposto no artigo 36.o, n.o 1, alínea b),
do ECDU, com efeitos a 1 de Outubro de 2005. (Não carece de
verificação prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Setembro de 2005. — A Directora de Administração, Célia
Maria Ferreira Tavares Cravo.

