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Doutora Maria da Conceição Coutinho Martins Colaço do
Rosário, professora catedrática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)

Rectificação n.o 1612/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 174, de 9 de Setembro
de 2005, a p. 13 262, o júri das provas de agregação no domínio
de Química pela Universidade Técnica de Lisboa, através do Instituto
Superior Técnico, requeridas pela Doutora Maria Amélia Loureiro
dos Santos Seabra, a seguir se rectifica que onde se lê «Doutor José
Pias Lopes da Silva, professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa;» deve ler-se «Doutor José
Dias Lopes da Silva, professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa;».
12 de Setembro de 2005. — O Vice-Reitor, R. Bruno de Sousa.

Faculdade de Medicina Veterinária
Despacho n.o 20 427/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade de Medicina Veterinária
da Universidade Técnica de Lisboa (UTL) de 12 de Setembro de
2005, proferido por delegação de competências:
Magnólia Maria Salvador Luiz, assistente administrativa especialista
do quadro de pessoal do Palácio Nacional de Queluz, do Instituto
Português do Património Arquitectónico — transferida para um
lugar de assistente administrativo especialista, índice 280, escalão 2,
do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Medicina Veterinária da UTL, com efeitos reportados à data da aceitação do
lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Luís Manuel Morgado Tavares.

12 de Setembro de 2005. — Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA
Despacho n.o 20 430/2005 (2.a série). — Reedição do programa
de estudos pós-graduados em Psicologia Social e Organizacional/programa de doutoramento. — Em conformidade com o disposto no despacho n.o 20 137/2003, do presidente do ISCTE, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 244, de 21 de Outubro de 2003, e sob
proposta da comissão científica de psicologia social e das organizações,
o programa em epígrafe funcionará no ano lectivo 2005-2006 nas
seguintes condições:
1.o
Limitações quantitativas
O número total de inscrições neste curso não poderá exceder 15.
2.o
Prazos e calendário lectivo
O calendário deste curso será o seguinte:
Candidatura — durante todo o ano;
Matrícula e inscrição — de 20 a 30 de Setembro de 2005;
Início das actividades — 10 de Outubro de 2005;
Fim das actividades — 31 de Maio de 2006;
Prazo de entrega do relatório de progresso de 2005-2006 e do
plano de actividades para 2006-2007 — 30 de Junho de 2006.
6 de Setembro de 2005. — O Presidente, Luís Antero Reto.
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Despacho (extracto) n. 20 428/2005 (2. série). — Por despacho de 14 de Julho de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram designados os seguintes professores
para fazerem parte do júri do pedido de reconhecimento de habilitações ao grau de mestre de José Alberto Pereira Pinto:
Presidente — Doutor José Pinto Lopes, professor associado da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Vogais:
Doutor José João Pinhanços de Bianchi, professor associado
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Doutor Fernando Ilídio Silva Ferreira, professor auxiliar
do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do
Minho.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
9 de Setembro de 2005. — Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 20 429/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Julho de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram designados os seguintes professores
para fazerem parte do júri do concurso documental para professor
catedrático na área de Medicina Interna/Semiologia Médica, conforme
o edital n.o 424/2005, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 50, de 11 de Março de 2005:
Presidente — Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro.
Vogais:
Doutor Alfredo Jorge Silva, professor catedrático da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica
de Lisboa.
Doutor José Robalo Silva, professor catedrático da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica
de Lisboa.
Doutor Tito Horácio Fernandes, professor catedrático da
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor José Antunes Afonso de Almeida, professor catedrático da Universidade de Évora.

Aviso n.o 8313/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho de 24 de Junho de 2005,
da presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, ao abrigo do artigo 28.o
do Decreto-Lei n.o 184/89, de 2 de Junho, concurso externo de acesso
geral para recrutamento de um técnico superior principal, da carreira
técnica superior, para a área funcional de artes gráficas, em regime
de contrato administrativo de provimento ou em comissão de serviço
extraordinária, para o Instituto Politécnico de Castelo Branco.
2 — A publicação do presente aviso foi precedida de consulta através da BEP relativa a pessoal na situação de inactividade, bem como
solicitada à Direcção-Geral da Administração Pública a emissão da
declaração de inexistência, no cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.o 78/2003, de 23 de Abril.
3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar indicado,
caducando com o seu preenchimento.
4 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 248/85, de 15 de Julho, 427/89 de 7 de Dezembro, com as
alterações constantes dos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 Outubro,
102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho, e Leis n.os 19/92,
de 13 de Agosto, e 23/2004, de 22 de Junho, 307/87, de 6 de Agosto,
e 404-A/98, de 18 Dezembro, alterado pela Lei n.o 44/99, de 11 de
Junho, e despacho, do Ministério da Ciência e do Ensino Superior,
n.o 5765/2005 (2.a série), de 11 de Fevereiro, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 54, de 17 de Março de 2005.
5 — O conteúdo funcional do lugar posto a concurso é genericamente o especificado no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.o 248/85,
de 15 de Julho.
6 — Vencimento, local e condições de trabalho:
6.1 — As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente previstas para os funcionários da administração pública
central, sendo o vencimento resultante da aplicação do disposto no
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, correspondendo ao índice
da respectiva categoria referenciado na escala salarial constante do
mapa anexo ao Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, com
a redacção dada pela Lei n.o 44/99, de 11 de Julho.
6.2 — O local de trabalho é na cidade de Castelo Branco.
7 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso — poderão ser opositores ao concurso candidatos, vinculados ou não à Administração Pública, que satisfaçam os requisitos gerais para o provi-

