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Aviso n.o 589/2005 (2.a série). — Avisam-se os candidatos ao concurso externo de ingresso com a referência FP-57/03-E/I/C/ENG(1),
para provimento de uma vaga para um assistente administrativo do
quadro de pessoal da Universidade do Minho, de que as provas de
conhecimentos gerais e específicos terão lugar no dia 10 de Fevereiro
de 2005. A prova de conhecimentos gerais realiza-se pelas 9 horas e
30 minutos e a prova de conhecimentos específicos realiza-se pelas
14 horas e 30 minutos. As provas terão lugar nas salas 2201 e 2202
do Complexo Pedagógico II do Campus de Gualtar da Universidade
do Minho, em Braga.
Os candidatos deverão ser portadores do respectivo bilhete de identidade ou de outro documento de identificação válido e com fotografia.
Durante a realização das provas será unicamente permitida a consulta da legislação constante do aviso de abertura do referido concurso.
7 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Júri, Margarida Paula
Pedra Amorim Casal.
Aviso n.o 590/2005 (2.a série). — Avisam-se os candidatos ao concurso externo de ingresso com a referência FP-59/03-E/I/CEEP/CS(1),
para provimento de uma vaga para um assistente administrativo do
quadro de pessoal da Universidade do Minho, de que as provas de
conhecimentos gerais e específicos terão lugar no dia 11 de Fevereiro
de 2005. A prova de conhecimentos gerais realiza-se pelas 9 horas e
30 minutos e a prova de conhecimentos específicos realiza-se pelas
14 horas e 30 minutos. As provas terão lugar nas salas 2201 e 2202
do Complexo Pedagógico II do Campus de Gualtar da Universidade
do Minho, em Braga.
Os candidatos deverão ser portadores do respectivo bilhete de identidade ou de outro documento de identificação válido e com fotografia.
Durante a realização das provas será unicamente permitida a consulta da legislação constante do aviso de abertura do referido concurso.
7 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Júri, Joaquim Filipe Araújo.
Aviso n.o 591/2005 (2.a série). — Avisam-se os candidatos ao concurso externo de ingresso com a referência FP-58/03-E/I/EP/LCH(1),
para provimento de uma vaga para um assistente administrativo do
quadro de pessoal da Universidade do Minho, de que as provas de
conhecimentos gerais e específicos terão lugar no dia 7 de Fevereiro
de 2005. A prova de conhecimentos gerais realiza-se pelas 9 horas e
30 minutos e a prova de conhecimentos específicos realiza-se pelas
14 horas e 30 minutos. As provas terão lugar nas salas 2201 e 2202
do Complexo Pedagógico II do Campus de Gualtar da Universidade
do Minho, em Braga.
Os candidatos deverão ser portadores do respectivo bilhete de identidade ou de outro documento de identificação válido e com fotografia.
Durante a realização das provas será unicamente permitida a consulta da legislação constante do aviso de abertura do referido concurso.

N.o 17 — 25 de Janeiro de 2005

Assim, o conselho científico aprovou por unanimidade a proposta
da sua contratação como professor convidado equiparado a professor
auxiliar a 50 %.
15 de Junho de 2004. — O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Pinto Machado.
7 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 1695/2005 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Maria Teresa Pitta de Lacerda Arôso — celebrado contrato
administrativo de provimento como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 30 de Julho
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 rescindido o contrato
de assistente a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Licenciado José Mário Moreira Castelo Branco — celebrado contrato
administrativo de provimento como assistente convidado a 20 %,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 23
de Setembro de 2004, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, 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 1696/2005 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Oscarina Susana Vilela da Conceição — celebrado contrato
administrativo de provimento como assistente convidada a 60 %,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 20
de Setembro de 2004, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, 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 1697/2005 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:

7 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Júri, Carlos Alberto Gomes.

Ana Filipa dos Santos Gonçalves — celebrado contrato administrativo
de provimento como monitora, por conveniência urgente de serviço,
com efeitos a partir da data do despacho autorizador, com direito
ao vencimento mensal correspondente a 40 % do índice 100, escalão 1, 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.)

Despacho (extracto) n.o 1694/2005 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:

7 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Doutor Jorge Manuel Nunes Correia Pinto — celebrado contrato
administrativo de provimento como professor convidado equiparado a professor auxiliar a 50 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir da data do despacho autorizador, 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. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

Despacho (extracto) n.o 1698/2005 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:

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 da Saúde, em sessão
de 15 de Junho de 2004, apreciou a proposta para a contratação
do Doutor Jorge Manuel Nunes Correia Pinto como professor convidado equiparado a professor auxiliar a 50 %.
O conselho analisou o curriculum vitae e ponderou o teor dos pareceres assinados pelos professores catedráticos Joaquim Pinto Machado
e Cecília Leão, da Escola de Ciências da Saúde da Universidade
do Minho, e Maria Amélia Ferreira, da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto.
Em face do que foi presente, entendeu-se que o Doutor Jorge
Manuel Nunes Correia Pinto tem formação e experiência em domínios
que são de interesse relevante para a actividade pedagógica, científica
e de extensão universitária da Escola.

Mestre Maria Goretti dos Santos Faria da Costa e Silva — celebrado
contrato administrativo de provimento como assistente convidada
a 30 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 27 de Novembro de 2004, com direito ao vencimento mensal
correspondente ao 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.)
Mestre José Miranda de Sousa Maciel — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado a 30 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 25 de
Novembro de 2004, com direito ao vencimento mensal correspondente ao 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 1699/2005 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Outubro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Nuno Maria Pinto da Cruz Sampaio e Castro — celebrado
contrato administrativo de provimento como assistente convidado
a 100 %, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir

