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Aberta — concedida equiparação a bolseiro fora do País, no período
de 6 a 11 de Setembro de 2005.
Doutora Isabel Maria de Barros Dias, professora auxiliar, com contrato administrativo de provimento, na Universidade Aberta — concedida equiparação a bolseiro fora do País, no período de 19 a
24 de Setembro de 2005.
18 de Agosto de 2005. — O Vice-Reitor, Alexandre Gomes Cerveira.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 19 488/2005 (2.a série). — Por despacho de 14
de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):
Licenciada Ana Lúcia Pereira Saraiva, a desempenhar funções correspondentes a técnica superior de 2.a classe, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, nos Serviços da Estrutura Central, Departamento de Administração e Finanças desta Universidade — renovado o contrato até à duração do projecto, com efeitos a 17 de
Julho de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de
Contas.)
24 de Agosto de 2005. — Pela Administradora, a Chefe de Divisão
de Recursos Humanos, Maria Alzira Vaz.

Departamento Académico
Aviso n.o 7966/2005 (2.a série). — Foram designados, por despacho do reitor de 26 de Agosto de 2005, para fazerem parte do
júri das provas de doutoramento em Engenharia Electrotécnica, na
especialidade de Optimização e Teorias dos Sistemas, requeridas pelo
licenciado Paulo Jorge da Costa Santos, os seguintes elementos:
Presidente — Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof.
Doutor António Manuel de Oliveira Gomes Martins (por despacho de delegação de competências do reitor da Universidade
de Coimbra publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004.)
Vogais:
Doutor Rui Vilela Mendes, investigador-coordenador da
Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor José Nuno Moura Marques Fidalgo, professor auxiliar da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto.
Doutor Armando José Pinheiro Marques Pires, professor-coordenador do Instituto Politécnico de Setúbal.
Doutor Aníbal Traça de Carvalho Almeida, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutor António Manuel de Oliveira Gomes Martins, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra.
Doutor Carlos Alberto Henggeler de Carvalho Antunes,
professor associado com agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutor Humberto Manuel Matos Jorge, professor auxiliar
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
26 de Agosto de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.
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Aviso n. 7967/2005 (2. série). — Foram designados, por despacho do reitor de 26 de Agosto de 2005, para fazerem parte do
júri das provas de doutoramento em Ciências da Educação, na especialidade de Educação Permanente e Formação de Adultos requeridas
pela licenciada Albertina Lima de Oliveira, os seguintes elementos:
Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação (por despacho de subdelegação de competências da vice-reitora da Universidade
de Coimbra Prof.a Doutora Cristina Maria da Silva Robalo
Cordeiro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 160,
de 14 de Julho de 2003).
Vogais:
Doutor Licínio Carlos Viana da Silva Lima, professor catedrático do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho.
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Doutor João da Silva Amado, professor associado da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.
Doutor António Simões, professor catedrático da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
de Coimbra.
Doutor Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira, professor
catedrático da Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra.
Doutora Margarida Maria Baptista Mendes Pedroso Lima,
professora associada da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
26 de Agosto de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.
Aviso n.o 7968/2005 (2.a série). — Foram designados, por despacho do reitor de 26 de Agosto de 2005, para fazerem parte do
júri das provas de doutoramento em Economia, na especialidade de
Economia Matemática e Modelos Econométricos, requeridas pelo
licenciado José Maria Ruas Morteira, os seguintes elementos:
Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra (por despacho de subdelegação de competências do vice-reitor da Universidade de
Coimbra Prof. Doutor António José Avelãs Nunes, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 160, de 14 de Julho de
2003).
Vogais:
Doutor João Manuel Caravana dos Santos Silva, professor
catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão
da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor José Pedro Andrade Portugal Dias, professor catedrático convidado da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
Doutora Esmeralda Jesus Ratinho Lopes Arranhado Ramalho, professora auxiliar da Universidade de Évora.
Doutor José Alberto Soares da Fonseca, professor associado
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Doutor Rui Manuel Almeida, professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Doutor António Alberto Ferreira Santos, professor auxiliar
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
26 de Agosto de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.
Aviso n.o 7969/2005 (2.a série). — Foram designados, por despacho do reitor de 26 de Agosto de 2005, para fazerem parte do
júri das provas de doutoramento em Farmácia, na especialidade de
Química Farmacêutica requeridas pelo licenciado João Manuel Martins Leitão, os seguintes elementos:
Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Coimbra (por despacho de subdelegação de competências da vice-reitora da Universidade
de Coimbra Prof.a Doutora Cristina Maria da Silva Robalo
Cordeiro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 160,
de 14 de Julho de 2003).
Vogais:
Doutor Romà Tauler Ferre, professor do Instituto de Investigações Químicas e Ambientais do Conselho Superior
de Investigação Científica de Barcelona, Espanha.
Doutora Matilde Luz Santos Duque Fonseca Castro, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Doutor José Luís Fontes da Costa Lima, professor catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade do
Porto.
Doutora Maria Irene Oliveira Costa Bettencourt Noronha
da Silveira, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.
Doutora Maria Luísa Campeão Fernandes Vaz de Sá e
Melo, professora catedrática da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Coimbra.
Doutor Joaquim Carlos Gomes Esteves da Silva, professor
associado da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto.
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Doutor Rui Manuel da Silva Gomes Barbosa, professor auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
26 de Agosto de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Reitoria
o
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de 26 de Setembro, e com a alínea f) do n.o 2 do artigo 129.o e
os artigos 139.o e 140.o do Código do Trabalho, publicado em anexo
à Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, para o Gabinete de Relações
Públicas.
2 — A publicação do presente aviso foi precedida da necessária
consulta à DGAP sobre a existência de excedentes, que informou
não haver pessoal nas condições requeridas.
3 — Requisitos e perfil pretendido:
a) Licenciatura em Economia ou Gestão de Empresas;
b) Prática de criação e manutenção de páginas na Internet;
c) Prática de utilização da informática (Word, Excel, Access e
SPSS);
d) Domínio da língua inglesa.

a

Aviso n. 7970/2005 (2. série). — 1 — A Universidade de Évora
torna público que se aceitam candidaturas durante o prazo de cinco
dias úteis a partir da data da publicação do presente aviso para recrutamento de um técnico superior de 2.a classe, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, por um ano, renovável por igual período
até ao máximo de três anos, nos termos da alínea b) do n.o 1 do
artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a
nova redacção dada pelo artigo 29.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de
Junho, conjugado com o n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97,
de 26 de Setembro, e com a alínea f) do n.o 2 do artigo 129.o, e
os artigos 139.o e 140.o do Código do Trabalho, publicado em anexo
à Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, para o Gabinete de Relações
Públicas.
2 — A publicação do presente aviso foi precedida da necessária
consulta à DGAP sobre a existência de excedentes, que informou
não haver pessoal nas condições requeridas.
3 — Requisitos e perfil pretendido:
a) Licenciatura na área das Ciências Humanas e Sociais;
b) Experiência profissional na área da comunicação e relações
públicas.
4 — A selecção será feita mediante avaliação curricular.
5 — A remuneração é de E 1241,32 e as condições de trabalho
e as regalias sociais são as genericamente vigentes para a função
pública.
6 — O horário de trabalho é de trinta e cinco horas semanais, em
regime de exclusividade, sujeito ao cumprimento de horário diário,
nos termos da legislação aplicável.
7 — As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento dirigido ao reitor da Universidade de Évora, acompanhado
do curriculum vitae, certificado de habilitações, cópias do bilhete de
identidade e do cartão de contribuinte e outra documentação relevante
para o efeito entregue no Gabinete de Gestão de Recursos Humanos,
Serviços Administrativos, Largo da Senhora da Natividade, ou enviado
pelo correio para a Universidade de Évora, Apartado 94, 7002-554
Évora.
8 — A constituição do júri é a seguinte:
Presidente — Carlos Alberto da Silva Carvalho, adjunto da
Reitoria.
Vogais efectivos:
Maria Beatriz Rodrigues Correia, técnica superior de
1.a classe.
Maria Manuela Correia dos Santos, técnica superior de
2.a classe.
Vogais suplentes:
Cláudia Patrícia Penetra Zacarias, técnica superior de
2.a classe.
Ana Luísa Mestrinho Rochinha, técnica superior de
2.a classe.
9 — 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.

4 — A selecção será feita mediante avaliação curricular.
5 — A remuneração é de E 1241,32 e as condições de trabalho
e regalias sociais são as genericamente vigentes para a função pública.
6 — O horário de trabalho é de trinta e cinco horas semanais, em
regime de exclusividade, sujeito ao cumprimento de horário diário,
nos termos da legislação aplicável.
7 — As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento dirigido ao reitor da Universidade de Évora, acompanhado
de curriculum vitae, certificado de habilitações, cópias do bilhete de
identidade e do cartão de contribuinte e outra documentação relevante
para o efeito entregue no Gabinete de Gestão de Recursos Humanos,
Serviços Administrativos, Largo da Senhora da Natividade, ou enviado pelo correio para a Universidade de Évora, apartado 94,
7002-554 Évora.
8 — A constituição do júri é a seguinte:
Presidente — Manuel Couret Pereira Branco, professor associado.
Vogais efectivos:
Natércia dos Anjos Godinho Mira, professora associada.
José Manuel Martins Caetano, professor associado.
Vogais suplentes:
Maria Leonor da Silva Carvalho, professora associada.
Silvério Carlos Rocha e Cunha, professor associado.
9 — 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.
18 de Agosto de 2005. — O Reitor, Manuel Ferreira Patrício.

Serviços Administrativos
Despacho (extracto) n.o 19 489/2005 (2.a série). — Por despachos do reitor da Universidade de Évora de 27 de Julho de 2005,
foi concedida dispensa total de serviço docente:
Ao mestre Miguel José Simões Barão, assistente desta Universidade — para o 1.o semestre do ano lectivo de 2005-2006.
Ao mestre Rui Manuel Amaral de Melo Tavares, assistente desta
Universidade — para o 1.o semestre do ano lectivo de 2005-2006.
À mestre Teresa Cristina de Freitas Gonçalves, assistente desta Universidade — para o 2.o semestre do ano lectivo de 2005-2006.
Ao mestre Vítor Manuel Beires Pinto Nogueira, assistente desta Universidade — para o 2.o semestre do ano lectivo de 2005-2006.
17 de Agosto de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Ciências do Desporto
e de Educação Física

10 de Agosto de 2005. — O Reitor, Manuel Ferreira Patrício.
Aviso n.o 7971/2005 (2.a série). — 1 — A Universidade de Évora
torna público que se aceitam candidaturas durante o prazo de cinco
dias úteis a partir da data da publicação do presente aviso para recrutamento de um técnico superior de 2.a classe, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, por um ano, renovável por igual período
até ao máximo de três anos, nos termos da alínea b) do n.o 1 do
artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a
nova redacção dada pelo artigo 29.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de
Junho, conjugado com o n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97,

Despacho n.o 19 490/2005 (2.a série). — Delego e subdelego
por este despacho, nos termos previstos no artigo 24.o, n.o 2, dos
Estatutos da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física
da Universidade do Porto, no Prof. Doutor Fernando José da Silva
Tavares, vice-presidente do conselho directivo, as minhas competências próprias e delegadas no período de 5 a 12 de Setembro de 2005,
durante o qual me encontro ausente em serviço oficial.
26 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Jorge
Olímpio Bento.

