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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Académicos

Aviso n.o 1959/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Janeiro
de 2005 do reitor da Universidade de Évora, foi constituído, nos termos
do n.o 1 do artigo 12.o do regulamento da atribuição do grau de
doutor pela Universidade de Évora, pela forma seguinte, o júri das
provas de doutoramento em História, requeridas por Maria Antónia
Marques Fialho Costa Conde:
Presidente — Reitor da Universidade de Évora.
Vogais:
Doutor Joaquim Chorão Lavajo, professor catedrático aposentado da Universidade de Évora.
Doutora Maria Margarida Sobral da Silva Neto, professora
associada da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra.
Doutora Maria Inês Ferreira de Amorim Brandão da Silva,
professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Doutora Mafalda de Sousa Machado Soares da Cunha, professora auxiliar da Universidade de Évora.
Doutora Maria Fernanda de Olival, professora auxiliar da
Universidade de Évora.
Doutor Nuno Gonçalo Monteiro, investigador principal do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
31 de Janeiro de 2005. — O Director, Florêncio Leite.

N.o 40 — 25 de Fevereiro de 2005

Económicas e Empresariais, na sessão de 7 de Janeiro de 2005
e nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de
Julho, com efeitos reportados a 8 de Janeiro de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.o 2 do artigo 25.o
do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), tendo em
conta o pedido apresentado pela candidata, o conselho científico da
área departamental de Ciências Económicas e Empresariais regista
o seguinte:
1 — Reunido o colégio dos professores catedráticos, dos professores
associados e dos professores auxiliares de provimento definitivo da
área departamental de Ciências Económicas e Empresariais em efectividade de funções, foi submetido à sua apreciação o requerimento
de provimento definitivo apresentado pela Doutora Isabel Maria
Pereira Viegas Vieira.
2 — O relatório de actividade apresentado pela requerente, no respeito do que está estabelecido no ECDU, recebeu o parecer favorável
dos professores catedráticos Jorge Manuel Azevedo Henriques dos
Santos, do Instituto Superior de Economia e Gestão, e António
Manuel Alhinho Covas, da Faculdade de Economia da Universidade
do Algarve.
3 — O provimento definitivo solicitado pela requerente foi posto
à votação do colégio, tendo sido aprovado, por unanimidade, pelos
presentes.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da reunião do referido colégio, que teve lugar no dia 7 de Janeiro
de 2005.

Serviços Administrativos

13 de Janeiro 2005. — O Presidente do Conselho Científico da Área
Departamental de Ciências Económicas e Empresariais, António
Manuel Soares Serrano.

Despacho (extracto) n.o 4223/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 20 de Janeiro de 2005:

27 de Janeiro de 2005. — O Director dos Serviços Administrativos,
José Fernando Pereira Biléu Ventura.

Doutor Carlos Manuel Rodrigues Vieira, professor auxiliar, face à
deliberação do conselho científico da área departamental de Ciências Económicas e Empresariais, na sessão de 7 de Janeiro de 2005,
e nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de
Julho — nomeado definitivamente na mesma categoria com efeitos
a 8 de Janeiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
Relatório de provimento definitivo do professor auxiliar Carlos
Manuel Rodrigues Vieira
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.o 2 do artigo 25.o
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, tendo em conta o
pedido apresentado pelo candidato, o conselho científico da área
departamental de Ciências Económicas e Empresariais regista o
seguinte:
1 — Reunido o colégio dos professores catedráticos, dos professores
associados e dos professores auxiliares de provimento definitivo da
área departamental de Ciências Económicas e Empresariais, em efectividade de funções, foi submetido à sua apreciação o requerimento
de provimento definitivo apresentado pelo Doutor Carlos Manuel
Rodrigues Vieira.
2 — O relatório de actividade apresentado pelo requerente, no respeito do que está estabelecido no ECDU, recebeu o parecer favorável
dos professores catedráticos Jorge Manuel Azevedo Henriques dos
Santos, do Instituto Superior de Economia e Gestão, e João Alberto
de Sousa Andrade, da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra.
3 — O provimento definitivo solicitado pelo requerente foi posto
à votação do colégio, tendo sido aprovado por unanimidade dos
presentes.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da reunião do referido colégio que teve lugar no dia 7 de Janeiro
de 2005.

Despacho (extracto) n.o 4225/2005 (2.a série). — Por despachos
do reitor da Universidade de Évora de 13 de Dezembro de 2004:
Doutor Vladimir Vladimirovitch Goncharov, professor auxiliar convidado desta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora
do País no período de 1 de Março a 1 de Abril de 2005.
Mestre Luís Miguel Zorro Bandeira, assistente desta Universidade —
concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 16
a 22 de Janeiro de 2005.
4 de Fevereiro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 4226/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 22 de Dezembro de 2004:
Doutor Vasco Manuel Fitas da Cruz, professor associado desta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 19 de Janeiro a 21 de Março de 2005.
4 de Fevereiro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 4227/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 14 de Dezembro de 2004:
Doutor João Paulo Tavares de Almeida Fernandes, professor associado desta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora
do País no período de 15 a 23 de Janeiro de 2005.
4 de Fevereiro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 4228/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 17 de Dezembro de 2004:

13 de Janeiro 2005. — O Presidente do CC/AD/CEE, António
Manuel Soares Serrano.

Doutor Vasco Manuel Fitas da Cruz, professor associado desta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 3 a 11 de Janeiro de 2005.

27 de Janeiro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

4 de Fevereiro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

Despacho n.o 4224/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade de Évora de 20 de Janeiro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 4229/2005 (2.a série). — Por despachos
do reitor da Universidade de Évora de 12 de Janeiro de 2005:

Doutora Isabel Maria Pereira Viegas Vieira, professora auxiliar — nomeada definitivamente na mesma categoria face à deliberação do conselho científico da área departamental de Ciências

Doutor Manuel Galvão de Melo e Mota, professor auxiliar desta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 30 de Janeiro a 12 de Fevereiro de 2005.

