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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

lamento anexo ao despacho reitoral de 2 de Setembro de 1991, publicado no Diário da República, 2.a série, de 16 de Setembro de 1991.
O júri do concurso e do estágio será constituído pelos seguintes
elementos:
Presidente — Prof. Doutor Jorge Miguel Alberto de Miranda,
presidente da direcção do Instituto Geofísico do Infante D.
Luís.
Vogais efectivos:
1.o Prof. Doutor Luís Marques Matias, professor auxiliar
com agregação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
2.o Prof. Doutor Carlos Leitão Pires, professor auxiliar da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Vogais suplentes:
1.o Ilídio de Jesus Martins, assessor principal do Instituto
Geofísico do Infante D. Luís.
2.o Carlos Jorge Caetano Corela, técnico superior de 1.a classe
do Instituto Geofísico do Infante D. Luís.
24 — O presidente do júri será substituído nas suas ausências e
impedimentos pelo 1.o vogal efectivo.
25 — A abertura do presente concurso foi autorizada por despacho
do vice-reitor da Universidade de Lisboa em 9 de Novembro de 2004.
10 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Direcção, Jorge Miguel
Alberto de Miranda.
ANEXO I
1 — A prova escrita de conhecimentos gerais incidirá sobre as matérias constantes do anexo I do despacho n.o 13 381/99 (2.a série), de
14 de Julho, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 162,
de 14 de Julho de 1999, acrescido das seguintes alíneas:
a) Estrutura orgânica e funcional do Instituto Geofísico do
Infante D. Luís, da Universidade de Lisboa;
b) Apoio ao ensino e à investigação;
c) Conhecimentos de informática.
2 — A prova escrita de conhecimentos específicos incidirá sobre
as matérias constantes do despacho n.o 3/R/96, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 68, de 20 de Março de 1996, acrescido
da seguinte alínea:
a) Meteorologia geral e sinóptica e climatologia.»
10 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Direcção, Jorge Miguel
Alberto de Miranda.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 1458/2005 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Lucile Arlette Guilaine Vandembroucq — celebrado contrato administrativo de provimento como professora convidada
equiparada a professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2004, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 210, escalão 2,
a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico da Escola de Ciências analisou a proposta
de contratação da Doutora Lucile Arlette Guilaine Vandembroucq,
como professora convidada equiparada a professora auxiliar do grupo
disciplinar de Matemática, apresentada pelo conselho do Departamento de Matemática.
O conselho, tendo analisado o curriculum vitae da Doutora Lucile
Arlette Guilaine Vandembroucq e tomado conhecimento do parecer
elaborado por três especialistas, deliberou por unanimidade aprovar
a proposta do conselho do Departamento de Matemática.
6 de Setembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Ciências, João Fernando Alves Ferreira.
7 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
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Despacho (extracto) n.o 1459/2005 (2.a série). — Por despacho
de 22 de Outubro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Ana Maria Pais dos Santos Antunes Guimarães — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidada a 50 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 4 de Novembro de 2004, com direito ao vencimento
mensal correspondente a 40 % do índice 155, escalão 3, a que se
refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 1460/2005 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Manuel de Herédia Caldeira Cabral — celebrado contrato
administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 13 de Outubro
de 2004, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 195, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se rescindido
o contrato na categoria de assistente a partir da data supracitada.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Licenciado Ângelo Américo Gonçalves Miranda — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo como especialista de informática do grau 1, nível 2, na Universidade do Minho, pelo período
de um ano, com efeitos a partir de 18 de Dezembro de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Licenciada Ana Paula de Aguiar Martins — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo como assistente administrativa
na Universidade do Minho, pelo período de um ano, com efeitos
a partir de 18 de Novembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
José Daniel Peixoto da Costa Freitas — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo como técnico profissional de 2.a classe
na Universidade do Minho, pelo período de um ano, com efeitos
a partir de 7 de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Patrícia Sofia de Azevedo da Silva Capelo — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo como auxiliar técnica na Universidade do Minho, pelo período de um ano, com efeitos a partir
de 17 de Novembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Escola de Ciências
Aviso n.o 529/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
da Escola de Ciências da Universidade do Minho de 6 de Janeiro
de 2005, proferido por delegação de competências conferida pelo
despacho RT-31/2002, de 22 de Julho, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 195, de 24 de Agosto de 2002, foram designados,
nos termos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 283/83, de 21 de Junho,
para fazerem parte do júri para apreciação do pedido de equivalência
ao grau de mestre em Física de Paulo Daniel Araújo Pinto os seguintes
professores:
Presidente — Doutor José Manuel Martins Borges de Almeida,
professor catedrático do Departamento de Física da Escola
de Ciências da Universidade do Minho.
Vogais:
Doutor Sérgio Miguel Cardoso Nascimento, professor associado do Departamento de Física da Escola de Ciências
da Universidade do Minho.
Doutor Paulo Torrão Fiadeiro, professor associado do
Departamento de Física da Universidade da Beira Interior.
7 de Janeiro de 2005. — O Presidente, João Fernando Alves Ferreira.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.o 1461/2005 (2.a série). — Sob proposta do conselho
científico da Faculdade de Ciências Médicas desta Universidade,
determino, nos termos da alínea g) do artigo 11.o dos Estatutos da
Universidade Nova de Lisboa (Despacho Normativo n.o 35/2001, de

