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Despacho (extracto) n.o 38/2005 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Adília de Lurdes dos Santos Ribeiro Rodrigues, técnica principal de
análises clínicas e de saúde pública do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade — nomeada definitivamente técnica especialista da mesma área e Instituto, 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.)
20 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
o

a

Despacho (extracto) n. 39/2005 (2. série). — Por despacho
de 17 de Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Fernanda Maria Nogueira Mendes — renovado o contrato
de trabalho a termo certo como técnica superior de 2.a classe da
Reitoria e Serviços Centrais, desta Universidade, com efeitos a
partir de 19 de Janeiro de 2005 e pelo período de um ano. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
20 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 40/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Jonathan Mark Wilson — renovado o contrato de trabalho a termo
certo como investigador auxiliar da Reitoria e Serviços Centrais
para exercer funções no Centro Interdisciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental (Porto) desta Universidade, com efeitos a
partir de 2 de Janeiro de 2005 e pelo período de um ano. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
20 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
o

a

Despacho (extracto) n. 41/2005 (2. série). — Por despacho
de 16 de Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Teresa Ferreira Azevedo Barandela, técnica de 1.a classe de anatomia
patológica, citológica e tanatológica do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade — nomeada definitivamente técnica principal da mesma área e Instituto, 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.)
20 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Letras
Despacho n.o 42/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de
Dezembro de 2004 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutor José Francisco Preto Meirinhos, professor auxiliar desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País nos seguintes períodos:
De 26 de Dezembro de 2004 a 2 de Janeiro de 2005;
De 16 a 23 de Janeiro de 2005.
16 de Dezembro de 2004. — A Presidente do Conselho Directivo,
Ana Maria Rodrigues Monteiro de Sousa.
Despacho n.o 43/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Dezembro de 2004 do presidente do conselho directivo da Faculdade
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de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Dr.a Maria de Lurdes Correia Fernandes, professora associada desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País no
período de 11 a 16 de Dezembro de 2004.
16 de Dezembro de 2004. — A Presidente do Conselho Directivo, Ana Maria Rodrigues Monteiro de Sousa.
Despacho n.o 44/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de
Dezembro de 2004 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Mestre Jeroen Dewulf, leitor desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País no período de 13 a 16 de Janeiro
de 2005.
16 de Dezembro de 2004. — A Presidente do Conselho Directivo, Ana Maria Rodrigues Monteiro de Sousa.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 45/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 29
de Novembro de 2004:
Luísa Fernanda Ribeiro Gomes Ferreira Nunes, professora-adjunta
da Escola Superior Agrária deste Instituto — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período compreendido entre 29
de Novembro e 4 de Dezembro de 2004.
20 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Instituto Superior de Engenharia
Despacho n.o 46/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Lisboa de 19 de Novembro de 2004:
Remé Coração de Almeida — autorizada, precedendo concurso, a
nomeação definitiva como especialista de informática de grau 2,
nível 1, da carreira informática, do quadro de pessoal não docente
deste Instituto, nos termos do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir de 19 de Novembro de 2004, ficando colocado no escalão 1, índice 600. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Dezembro de 2004. — A Secretária, Graciette Pinto Correia.
Despacho n.o 47/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Lisboa de 25 de Novembro de 2004:
Paulo Alexandre Monteiro Grave — autorizada, precedendo concurso, a nomeação em regime de contrato administrativo de provimento, durante o período de seis meses de estágio de ingresso,
como especialista de informática de grau 1, nível 2, da carreira
informática, do quadro de pessoal não docente deste Instituto, nos
termos da alínea c) do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, com efeitos a partir da data de publicação, ficando
colocado no escalão 1, índice 400. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
16 de Dezembro de 2004. — A Secretária, Graciette Pinto Correia.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Rectificação n.o 2/2005. — Pelo despacho n.o 22 957/2004, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro
de 2004, referente à renovação da comissão de serviço extraordinária
de Maria Helena Encarnação Moreira, enfermeira-especialista do quadro de pessoal do Hospital de Cândido Figueiredo, Tondela, para
o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Enfermagem,
onde se lê «com efeitos a 6 de Julho de 2004» deve ler-se «com
efeitos a 1 de Agosto de 2004».
16 de Dezembro de 2004. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

