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cada, da Faculdade de Ciências desta Universidade, com efeitos
a partir de 14 de Outubro de 2005 e pelo período de um ano.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
o

a

Despacho (extracto) n. 25 577/2005 (2. série). — Por despacho de 14 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Joana dos Santos Brojo Ascenso — contratada por conveniência urgente de serviço, como monitor além do quadro da
Faculdade de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir
de 14 de Outubro e até 5 de Dezembro de 2005. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 578/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
David Manuel Gonçalves Vaz — contratado, por conveniência urgente
de serviço, como monitor além do quadro da Faculdade de Ciências
desta Universidade, com efeitos a partir de 29 de Setembro de
2005 e pelo período de um ano. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 579/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Mestre José Carlos de Morais Martins — contratado, por conveniência
urgente de serviço, como monitor além do quadro da Faculdade
de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2005 e pelo período de um ano. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 580/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Licenciada Elsa Maria da Costa Ferreira — contratada como estagiária da carreira técnica superior (área de gestão) da Faculdade
de Ciências da Nutrição e Alimentação 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.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 581/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Rosa Cristina Barreto Catarino — contratada, em regime
de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente
de serviço, para exercer funções equiparadas às de assistente convidado, com 20 % do vencimento, da Faculdade de Farmácia desta
Universidade, com efeitos a partir de 17 de Outubro de 2005, por
um ano, eventualmente renovável por igual período, até ao limite
de três anos. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 582/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor Miguel Ângelo da Silva Jorge — contratado, em regime de
contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente
de serviço, para exercer funções equiparadas a investigador auxiliar
da Reitoria e serviços centrais para exercer funções no Centro de
Química desta Universidade, com efeitos a partir de 1 de Junho
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de 2005, por um ano, podendo ser renovado por igual período
até ao limite de cinco anos. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 583/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Joana Maciel Barbosa Guerra Soares — contratada, em
regime de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência
urgente de serviço, para exercer funções equiparadas às de assistente
estagiário na Faculdade de Farmácia desta Universidade, com efeitos a partir de 17 de Outubro de 2005, por um ano, eventualmente
renovável por igual período, até ao limite de três anos. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 584/2005 (2.a série). — Por despacho de 8 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Liliana Manuela da Silva Rocha Dias — contratada, em regime de
contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente
de serviço, para exercer funções equiparadas a técnica de 2.a classe
no Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns desta Universidade,
com efeitos a partir de 8 de Julho de 2005, pelo período de um
ano, podendo ser renovado por iguais períodos até ao limite de
três anos. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 585/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Marta dos Santos Resende, monitora além do quadro da
Faculdade de Medicina Dentária desta Universidade — contratada,
por conveniência urgente de serviço, como assistente convidada
além do quadro, com 20 % do vencimento, da mesma Faculdade,
com efeitos a partir de 6 de Outubro de 2005, considerando-se
rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 586/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Licenciada Maria Adriana Girão da Cunha Ribeiro Portugal, técnica
superior de 2.a classe do Serviço de Assessoria à Gestão e de Apoio
ao Jurídico da Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade —
nomeada definitivamente técnica superior de 1.a classe do mesmo
Serviço, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se
exonerada do lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 587/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciado João Miguel Silva Costa Rodrigues — contratado, por conveniência urgente de serviço, como monitor além do quadro da
Faculdade de Medicina Dentária desta Universidade, com efeitos
a partir de 6 de Outubro de 2005, pelo período de um ano. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 588/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Susana Paula da Rocha Silva — contratada, por conveniência urgente de serviço, como monitora além do quadro da Facul-
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dade de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir de 14
de Outubro e até 5 de Dezembro de 2005. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
o

a

Despacho (extracto) n. 25 589/2005 (2. série). — Por despacho de 14 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciado Rui Miguel Simões de Azevedo — contratado, por conveniência urgente de serviço, como monitor além do quadro da
Faculdade de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir
de 14 de Outubro e até 5 de Dezembro de 2005. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
o

Rectificação n. 2022/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
que no despacho (extracto) n.o 23 978/2005, inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 225, de 23 de Novembro de 2005, a p. 16 407,
e relativo ao mestre Pedro Luís Cerqueira Gomes da Costa, onde
se lê «assistente, além do quadro, da Faculdade de Engenharia» deve
ler-se «assistente, além do quadro, da Faculdade de Letras».
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Farmácia
o

a

N.o 237 — 13 de Dezembro de 2005
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.o 25 594/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 21 de Novembro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Mestra Maria Manuela Cóias Varela — autorizado o contrato administrativo de provimento por um triénio, renovável por sucessivos
períodos de três anos, como assistente convidada, em regime de
tempo parcial (40 %), além do quadro, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 9 de Janeiro de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 25 595/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 21 de Novembro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Mestre Fernanda Maria Castanheira da Costa Marques Santinha — autorizado o contrato administrativo de provimento, por um
triénio, renovável por sucessivos períodos de três anos, como assistente convidada, em regime de tempo parcial (40 %), além do quadro, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de
8 de Janeiro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Despacho (extracto) n. 25 590/2005 (2. série). — Por despacho de 25 de Novembro de 2005 do presidente do conselho directivo
da Faculdade de Farmácia, proferido por delegação do reitor da Universidade do Porto:

Despacho n.o 25 596/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 21 de Novembro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:

Doutor Carlos Maurício Gonçalves Barbosa, professor associado desta
Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País de 23
a 27 de Novembro de 2005.

Licenciada Maria Cecília Jorge Mayer da Silva — autorizado o contrato administrativo de provimento por um triénio, renovável por
sucessivos períodos de três anos, como assistente convidada em
regime de tempo parcial (30 %), além do quadro, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 9 de Janeiro de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Jorge Manuel Moreira Gonçalves.

Faculdade de Letras
Despacho n.o 25 591/2005 (2.a série). — Por despacho de 21
de Novembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade de Letras, proferido por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:
Doutor Armando Manuel Barreiros Malheiro da Silva, professor associado desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do
País no período de 19 a 25 de Novembro de 2005.
22 de Novembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Correia Fernandes.
Despacho n.o 25 592/2005 (2.a série). — Por despacho de 21
de Novembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade de Letras, proferido por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:
Doutor Vítor Manuel de Oliveira Jorge, professor catedrático desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro, fora do País nos
períodos de 18 a 22 de Dezembro de 2005 e de 8 a 11 de Fevereiro
de 2006.
22 de Novembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Correia Fernandes.

24 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 25 597/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade de Motricidade Humana
da Universidade Técnica de Lisboa de 23 de Novembro de 2005,
proferido por delegação de competências, publicada no Diário da
República, 2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Licenciada Ana Isabel Gouveia Gomes — rescindido, a seu pedido,
o contrato como técnica superior de 2.a classe, em regime de contrato a termo certo, a partir de 1 de Janeiro de 2006. (Não carece
de anotação do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 25 598/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 21 de Novembro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Licenciada Paula Cristina Mineiro Freire — autorizado o contrato
administrativo de provimento, por um triénio, renovável por sucessivos períodos de três anos, como assistente convidada, em regime
de tempo parcial (30 %), além do quadro, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 25 593/2005 (2.a série). — Por despacho de 21
de Novembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade de Letras, proferido por delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto:

24 de Novembro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Mestre Alexandra Cristina Ramos da Silva Lopes Gunes, assistente
desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País
no período de 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2005.

Despacho (extracto) n.o 25 599/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de
14 de Setembro de 2005:

22 de Novembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Correia Fernandes.

Licenciado Carlos Manuel Mascarenhas Ferreira — celebrado contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente,

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

