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e pela sua acção pedagógica a nível de formação inicial e pós-graduada,
reúne os requisitos necessários ao exercício da docência como professor auxiliar convidado.
O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.
14 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 446/2005 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Julho de 2004 do vice-reitor da Universidade de Aveiro,
no uso de delegação de competências [despacho n.o 11 562/2003
(2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 135, de 12 de Junho
de 2003] da Universidade de Aveiro:
Doutor Varqá Carlos Jalali — contratado como professor auxiliar convidado além do quadro de pessoal docente da Universidade de
Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir
de 1 de Setembro de 2004, inclusive. (Não carece 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, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico da Universidade de Aveiro aprovou, em reunião de 15 de Julho de 2004, a contratação como professor auxiliar
convidado, pelo período de um ano, além do quadro de pessoal
docente desta Universidade, do Doutor Varqá Carlos Jalali.
A proposta de convite veio acompanhada dos pareceres previstos
no n.o 2 do artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
antes citado, tendo sido subscritos pelos Doutores José Manuel Lopes
da Silva Moreira, professor associado com agregação, Maria Luís
Rocha Pinto e Cláudia Sarrico Ferreira da Silva, professoras auxiliares,
todos da Universidade de Aveiro.
Com base nesses pareceres favoráveis e na análise do curriculum
vitae do candidato o conselho científico da Universidade de Aveiro
é de parecer que o Doutor Varqá Carlos Jalali, pelo seu currículo
profissional no domínio da Ciência Política, pela sua preparação técnica e pela sua acção pedagógica a nível de formação inicial e pós-graduada, reúne os requisitos necessários ao exercício da docência
como professor auxiliar convidado.
O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.
14 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 447/2005 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Julho de 2004 do vice-reitor da Universidade de Aveiro,
no uso de delegação de competências [Despacho n.o 11 562/2003
(2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 135, de 12 de Junho
de 2003] da Universidade de Aveiro:
Doutora Maria Cristina do Nascimento Rodrigues Madeira de
Almeida de Sousa Gomes — contratada como professora auxiliar
convidada, além do quadro do pessoal docente da Universidade
de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a
partir de 1 de Setembro de 2004, inclusive. (Não carece 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, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico da Universidade de Aveiro, aprovou, em reunião de 15 de Julho de 2004, a contratação como professora auxiliar
convidada, pelo período de um ano, além do quadro do pessoal
docente desta Universidade, da Doutora Maria Cristina do Nascimento Rodrigues Madeira de Almeida de Sousa Gomes.
A proposta de convite veio acompanhada dos pareceres previstos
no n.o 2 do artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
antes citado, tendo sido subscritos pelos Doutores José Manuel Lopes
da Silva Moreira, professor associado com agregação, Maria Luís
Rocha Pinto e Cláudia Sarrico Ferreira da Silva, professores auxiliares,
todos da Universidade de Aveiro.
Com base nesses pareceres favoráveis e na análise do curriculum
vitae do candidato o conselho científico da Univesidade de Aveiro
é de parecer que a Doutora Maria Cristina do Nascimento Rodrigues
Madeira de Almeida de Sousa Gomes, pelo seu curriculum profissional
no domínio das ciências sociais, pela sua preparação técnica e pela
sua acção pedagógica a nível de formação inicial e pós graduada,
reúne os requisitos necessários ao exercício da docência como professora auxiliar convidada.
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Despacho (extracto) n.o 448/2005 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Agosto de 2004 da reitora da Universidade de Aveiro:
Mestre Gonçalo Alves de Sousa Santinha — contratado para exercer
as funções correspondentes às de técnico superior de 1.a classe,
em regime de contrato de trabalho a termo certo, pelo período
de dois anos, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1
de Agosto de 2004, inclusive.
14 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 449/2005 (2.a série). — Por despachos
proferidos nas datas a seguir indicadas do vice-reitor da Universidade
de Aveiro, no uso de delegação de competências [despacho
n.o 11 562/2003 (2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 135,
de 12 de Junho de 2003], foi concedida a renovação do contrato
aos seguintes docentes:
De 15 de Julho de 2004:
Licenciada Gabriela Tâmara Vincze, monitora — por um ano, a partir
de 13 de Setembro de 2004.
De 20 de Julho de 2004:
Doutor Luís Miguel Teixeira de Jesus, equiparado a professor-adjunto — por um biénio, a partir de 21 de Setembro de 2004.
Mestra Conceição Fernandes da Silva Neves, equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial (30 %) e acumulação — por
um biénio, a partir de 15 de Setembro de 2004.
Licenciado Eduardo Gil Simões dos Santos Cabral, assistente convidado — por três anos, a partir de 1 de Setembro de 2004.
Licenciado José Carlos Pinto de Almeida Freitas, assistente convidado,
em regime de tempo parcial (60 %) — por três anos, a partir de
28 de Outubro de 2004.
Bacharel Maria de Fátima Ferreira de Andrade Costa, encarregada
de trabalhos, em regime de tempo parcial (50 %) — por um biénio,
a partir de 15 de Setembro de 2004.
14 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 450/2005 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Julho de 2004 do vice-reitor da Universidade de Aveiro,
no uso de delegação de competências [despacho n.o 11 562/2003
(2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 135, de 12 de Junho
de 2003], foi concedida a prorrogação do contrato à licenciada Maria
do Rosário Pimenta Correia, assistente, por um biénio, a partir de
1 de Setembro de 2004.
14 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 451/2005 (2.a série). — Por despachos
proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade
de Aveiro:
De 27 de Fevereiro de 2004:
Rui Manuel Samina Fernandes, assistente administrativo principal
do quadro de pessoal não docente da Universidade de Aveiro —
desocupado o respectivo lugar a partir de 3 de Maio de 2004, por
ter sido transferido para a Direcção-Geral de Saúde.
De 29 de Julho de 2004:
Graça Maria dos Santos Almeida Clemente Marques Baptista, assistente administrativa principal do quadro de pessoal não docente
da Universidade de Aveiro — desocupado o respectivo lugar a partir
de 15 de Setembro de 2004, por ter sido transferida para o Hospital
Arcebispo João Crisóstomo.
14 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 452/2005 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Agosto de 2004 do vice-reitor da Universidade de Aveiro,
no uso de delegação de competências [despacho n.o 11 562/2003
(2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 135, de 12 de Junho
de 2003], foi concedida a rescisão do contrato ao licenciado Óscar
Narciso Mortágua Pereira, monitor, a partir de 31 de Agosto de 2004.
14 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José da Cruz Costa.

O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.

Despacho (extracto) n.o 453/2005 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Setembro de 2004 do administrador da Universidade de Aveiro,
no uso de delegação de competências [despacho n.o 15 390/2003
(2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 181, de 7 de Agosto
de 2003], foi concedida a rescisão do contrato à mestra Anabela Nordeste Mouro, encarregada de trabalhos, a partir de 1 de Setembro
de 2004.

14 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José da Cruz Costa.

14 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José da Cruz Costa.

