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Despacho (extracto) n.o 1710/2005 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Novembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Clara Maria Pires Costa de Bastos Monteiro — contratada,
por conveniência urgente de serviço, como monitora além do quadro
da Faculdade de Medicina desta Universidade, com efeitos a partir
de 3 de Novembro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
10 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 1711/2005 (2.a série). — Por despacho
de 2 de Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Cármen Dulce da Silveira Brás Silva — contratada, por
conveniência urgente de serviço, como assistente convidada além
do quadro, com 30 % do vencimento, da Faculdade de Ciências
da Nutrição e Alimentação desta Universidade, com efeitos a partir
de 2 de Dezembro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
10 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 1712/2005 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Julho de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Maria Isabel de Almeida Ventura — contratada em regime
de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente
de serviço para exercer funções equiparadas a técnica de 1.a classe
da Faculdade de Letras desta Universidade, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2004 e pelo período de um ano, renovável
por igual período. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
10 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 1713/2005 (2.a série). — Por despacho
de 15 de Novembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Sandra Judite Carneiro Arcipreste — contratada como estagiária da
carreira técnica (área de gestão) da Faculdade de Ciências desta
Universidade, com efeitos a partir da data da entrada em exercício
de funções, a verificar-se após publicação no Diário da República
do despacho autorizatório. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
10 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
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Despacho (extracto) n. 1714/2005 (2. série). — Por despacho
de 5 de Novembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado André Nuno Carvalho Souto — contratado por conveniência urgente de serviço como monitor, além do quadro da Faculdade
de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir de 9 de Novembro de 2004 e até 9 de Fevereiro de 2005. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
10 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 1715/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Agosto de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Pedro Bernardino Machado Andrade Oliveira — contratado por conveniência urgente de serviço como monitor, além do quadro, do
Departamento de Física da Faculdade de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2004 e até 12 de
Fevereiro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
10 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Rectificação n.o 109/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 210, de 6 de Setembro
de 2004, a p. 13 677, o despacho n.o 18 716/2004, de nomeação do
júri das provas para o título de agregado do 1.o grupo, Ciências Quí-
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micas, subgrupo III, Química Aplicada, da Faculdade de Farmácia
da Universidade do Porto, requeridas pela Doutora Isabel Maria Pinto
Viegas Oliveira Ferreira, rectifica-se que onde se lê «Doutora Celeste
de Matos Lino, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra» deve ler-se «Doutora Celeste de Matos
Lino, professora associada com agregação da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Coimbra».
13 de Janeiro de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.

Faculdade de Belas-Artes
Despacho n.o 1716/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de
Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Belas-Artes da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Lino Miguel de Sousa Teixeira — contratado, em regime de contrato
de trabalho pelo período de seis meses, como técnico superior de
2.a classe da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto,
com efeitos a partir de 4 de Janeiro de 2005. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
5 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, António Quadros Ferreira.
Despacho n.o 1717/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de
Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Belas-Artes da Universidade do Porto, proferido por delegação
de competências, foi constituído, nos termos do n.o 3 do artigo 9.o
do Decreto-Lei n.o 283/83, de 21 de Junho, por força do estabelecido
no n.o 2 do artigo 17.o do referido diploma, pela forma seguinte o
júri de reconhecimento de habilitações, a nível de mestrado, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, requerido pela licenciada Paula Cristina de Almeida Tavares:
Presidente — Prof. Doutor António Quadros Ferreira, professor
associado com agregação da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto.
Vogais:
Prof. Doutor Hugo Martins Gonçalves Ferrão, professor
associado da Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa.
Prof. Doutor José António Ramalheira Corujo Vaz, professor auxiliar da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto.
7 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, António Quadros Ferreira.

Faculdade de Medicina
Deliberação n.o 80/2005. — Por despacho do director da Faculdade de Medicina de 5 de Janeiro de 2005:
Licenciada Susana Maria de Sousa Almeida Sobrinho Simões, assistente convidada a 40 % — concedida equiparação a bolseiro sem
vencimento fora do País no período de 2 de Janeiro de 2005 a
1 de Janeiro de 2006.
10 de Janeiro de 2005. — O Secretário, Manuel Sobral Torres.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.o 1718/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 5 de Novembro de 2004, proferido
por delegação de competências, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 72, de 25 de Março de 2004:
Prof. Doutor Abel Hermínio Lourenço Correia, professor associado —
concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 14 a 20
de Janeiro de 2005.
Prof. Doutor Carlos Jorge Pinheiro Colaço, professor associado —
concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 14 a 25
de Janeiro de 2005.
10 de Janeiro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

