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Doutora Maria Leonor Frazão Moniz Pereira da Silva, professora catedrática da Faculdade de Motricidade Humana
de Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Gustavo Manuel Vaz da Silva Pires, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana de Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana
de Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Jorge Augusto Pinto da Silva Mota, professor catedrático da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto.
17 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Serviços de Acção Social
Aviso n.o 2363/2005 (2.a série). — Nos termos da Lei n.o 27/94,
de 19 de Agosto, publicam-se os subsídios concedidos por estes Serviços no 2.o semestre do ano de 2004:
Euros

Associação de Estudantes de Ciências . . . . . . . . . .
Associação de Estudantes de Economia . . . . . . . .
Associação de Estudantes de Engenharia . . . . . . .
Associação de Estudantes de Farmácia . . . . . . . . .
Comissão de Residentes de Aníbal Cunha . . . . . .
Comissão de Residentes Jayme Rios de Souza . . .
Comissão de Residentes da RUF . . . . . . . . . . . . . .
Comissão de Residentes de São João de Brito . . .
Núcleo de Jornalismo Académico do Porto . . . . .
Orfeão Universitário do Porto . . . . . . . . . . . . . . . .

250
180
600
120
50,05
81,70
311,60
37,84
430
2300

Total . . . . . . . . . . . . . .

4 361,19

16 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria de Fátima Mateus.

Faculdade de Ciências do Desporto
e de Educação Física
Despacho (extracto) n.o 4841/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho directivo da Faculdade de Ciências do
Desporto e de Educação Física de 17 de Fevereiro de 2005, por delegação de competência do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Jorge Manuel Roque de Oliveira Pinto, professor assistente
convidado desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro de
22 de Fevereiro a 4 de Março de 2005.
17 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Jorge Olímpio Bento.

Faculdade de Economia
Despacho n.o 4842/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Fevereiro de 2005 do director da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, no exercício de delegação de competências concedida pelo reitor da Universidade do Porto:
Prof. Doutor Pedro Nuno de Freitas Lopes Teixeira, professor auxiliar
desta Universidade — concedida equiparação a bolseiro, fora do
País, no período de 9 a 12 de Fevereiro de 2005.
11 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Secção, Eugénia Melo.
Despacho n.o 4843/2005 (2.a série). — Por despachos do director
da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, no exercício
de delegação de competências concedida pelo reitor da Universidade
do Porto:
De 14 de Fevereiro de 2005:
Ao Prof. Doutor Samuel Cruz Alves Pereira, professor auxiliar desta
Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 17 a 21 de Maio de 2005.
De 15 de Fevereiro de 2005:
Ao Prof. Doutor Carlos Henrique Figueiredo de Melo Brito, professor
associado desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora
do País no período de 17 de Fevereiro a 5 de Março de 2005.
17 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Secção, Eugénia Melo.
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Faculdade de Letras
Despacho n.o 4844/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de
Fevereiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutora Maria da Assunção Ferreira Pedrosa de Araújo, professora
associada desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro
fora do País no período de 6 a 10 de Fevereiro de 2005.
15 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria de Lurdes Correia Fernandes.
Despacho n.o 4845/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de
Fevereiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Hélder Trigo Gomes Marques, professor auxiliar desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País no período
de 6 a 11 de Fevereiro de 2005.
15 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Correia Fernandes.
Despacho n.o 4846/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de
Fevereiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutora Teresa Maria Vieira de Sá Marques, professora auxiliar desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País no
período de 6 a 10 de Fevereiro de 2005.
15 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria de Lurdes Correia Fernandes.

Faculdade de Medicina Dentária
Aviso n.o 2364/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos da alínea a)
do n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
torna-se público que, autorizado por despacho de 17 de Novembro
de 2004 do presidente do conselho directivo, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso
geral para dois lugares de técnico profissional especialista (área de
apoio ao ensino e à investigação científica) do quadro da Faculdade
de Medicina Dentária da Universidade do Porto.
2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido para as vagas
indicadas, caducando com o seu preenchimento.
3 — Conteúdo funcional — funções de execução e aplicação de
métodos e processos de natureza técnica na área de apoio ao ensino
e à investigação científica.
4 — Local de trabalho — Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, Rua do Doutor Manuel Pereira da Silva, 4200-393
Porto, para desempenhar funções na clínica dentária.
5 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelas disposições legais contidas nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho.
6 — Vencimento — o correspondente aos escalões estabelecidos na
estrutura remuneratória prevista para as carreiras e categorias da
Administração Pública, de acordo com o Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, e legislação complementar.
7 — Condições de trabalho e regalias sociais — as genericamente
vigentes para os funcionários da Administração Pública.
8 — Condições de candidatura:
8.1 — Requisitos gerais — encontrar-se nas condições previstas no
o
n. 2 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
8.2 — Requisitos especiais — ser funcionário e estar provido na
categoria de técnico profissional principal da área funcional de apoio
ao ensino e à investigação científica, com pelo menos três anos na
categoria e classificação de serviço não inferior a Bom.
9 — Método de selecção — será utilizado o seguinte método:
9.1 — Avaliação curricular.
9.2 — Na avaliação curricular serão considerados os seguintes factores de apreciação:
a) Habilitação académica de base;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional na área de actividade para a qual
é aberto o concurso, designadamente na área de apoio ao
ensino e à investigação científica e, em particular, na de clínica
dentária;
d) Classificação de serviço.

