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N.o 195 — 11 de Outubro de 2005

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Despacho (extracto) n.o 21 360/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Porto:

Faculdade de Belas-Artes

Doutor António Francisco de Sousa, professor auxiliar além do quadro
da Faculdade de Direito desta Universidade — renovada a requisição na Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, pelo período de um ano.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

Despacho n.o 21 356/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 31 de Agosto de 2005, proferido
por delegação de competências:
Rui Telmo Romão Veres Machado — celebrado contrato de prestação
eventual de serviço para o exercício de funções de monitor, por
um ano e por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)

26 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

21 de Setembro de 2005. — A Secretária, Ana Paula Carreira.

Licenciado Miguel de Pinho Gomes, monitor além do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade — rescindido, a seu pedido,
o respectivo contrato com efeitos a partir de 1 de Outubro de
2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

UNIVERSIDADE DO MINHO
Serviços de Acção Social
Aviso n.o 8828/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Setembro de 2005 do administrador para a Acção Social da Universidade
do Minho:
Paula Cristina da Silva Leite Antunes, assistente administrativa especialista do quadro dos Serviços de Acção Social da Universidade
do Minho — promovida, precedendo concurso, à categoria de chefe
de secção do referido quadro a partir de 14 de Setembro de 2005,
ficando exonerada do lugar anteriormente ocupado a partir da data
de aceitação da nomeação. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
26 de Setembro de 2005. — O Administrador para a Acção
Social, Carlos Duarte Oliveira e Silva.

Despacho (extracto) n.o 21 361/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:

26 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 21 362/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Licenciado Tiago José Andrade Gregório, monitor além do quadro
da Faculdade de Medicina desta Universidade — rescindido, a seu
pedido, o respectivo contrato com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
26 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Economia
UNIVERSIDADE DO PORTO
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 21 357/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Porto:
Licenciada Célia da Conceição Pereira dos Santos Ferreira Pinheiro
da Mota — renovado o contrato de trabalho a termo certo para
exercer funções como técnica superior de 2.a classe da Reitoria
e Serviços Centrais desta Universidade, com efeitos a partir de
25 de Outubro de 2005 e pelo período de um ano. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
22 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 21 358/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Licenciada Joana Patrícia Nunes Mascarenhas Cardoso Pinto, monitora além do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade — rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2005. (Não carece de fiscalização
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
26 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 21 359/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Licenciada Ana Filipa Gouveia Capelinha, assistente convidada além
do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade — rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato com efeitos a partir
de 31 de Agosto de 2005. (Não carece de fiscalização do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
26 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Aviso n.o 8829/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 1.o da Lei n.o 26/94, de 19 de Agosto, a seguir se apresenta
a lista de entidades e respectivos subsídios concedidos por esta Faculdade no 1.o semestre de 2005:
Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto:
Tuna Académica da Faculdade de Economia do
Porto — E 500;
Tuna Feminina da Faculdade de Economia do
Porto — E 1000.
9 de Setembro de 2005. — O Director, José da Silva Costa.
Despacho n.o 21 363/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de
Setembro de 2005 do director da Faculdade de Economia do Porto,
no exercício de delegação de competências concedidas pelo reitor
da Universidade do Porto:
Prof.a Doutora Maria Teresa Vieira Campos Proença, professora auxiliar convidada desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro
no País no período de 27 a 30 de Setembro de 2005.
13 de Setembro de 2005. — A Chefe de Secção, Eugénia Melo.

Faculdade de Farmácia
Aviso n.o 8830/2005 (2.a série). — Concurso externo de ingresso
para preenchimento de um lugar de assistente administrativo do quadro
da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 167, 31 de Agosto
de 2005. — Em cumprimento do estabelecido nas disposições conjugadas constantes da alínea b) do n.o 2 do artigo 34.o e do n.o 2
do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, notificam-se
os candidatos admitidos no concurso em referência, cuja relação se
encontra afixada no placard do átrio da Faculdade de Farmácia da
Universidade, na Rua de Aníbal Cunha, 164, Porto, de que a prova
de conhecimentos gerais se realiza no dia 21 de Outubro de 2005.
A prova de conhecimentos gerais será sem consulta e realiza-se
nas instalações da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
(3.o), no anfiteatro, à Rua de Aníbal Cunha, 164, 4050-047 Porto,
e terá início às 14 horas e 30 minutos, devendo os candidatos apre-

