3654

N.o 47 — 8 de Março de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

tica, ao abrigo do n.o 1 do artigo 77.o do ECDU, pelo período
de um ano, com início em 1 de Setembro de 2005.

publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 68, de 20 de Março
de 1996, e terá a duração de duas horas».

9 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.

15 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Luísa
Machado Cerdeira.

Despacho (extracto) n.o 4950/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 10 de Fevereiro de 2005, nos termos do n.o 2.2 do despacho
de delegação de competências do reitor, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Doutor João Manuel de Morais Barros Fernandes, professor auxiliar
no Departamento de Matemática — concedida a licença sabática
ao abrigo do n.o 1 do artigo 7.o do ECDU durante o ano lectivo
de 2005-2006.
11 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 4951/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Fevereiro de 2005 do presidente do conselho directivo:
Bacharel Mercedes Oliveira Gonçalves, técnica de 1.a classe dos serviços centrais — promovida a técnica principal dos mesmos serviços,
após publicação do despacho autorizador no Diário da República
e posterior assinatura do termo de aceitação de nomeação. (Não
carece de fiscalização prévia nos termos do n.o 1 do artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto).
15 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.

Faculdade de Medicina
Despacho n.o 4952/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de
Fevereiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação
de competências (despacho n.o 22 893/2004, Diário da República,
2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Licenciada Maria Isabel Alves Ramos, assistente convidada a 40 %
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — renovado o contrato por três anos, com efeitos a partir de 9 de Dezembro
de 2004. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Licenciada Isabel Maria de Albuquerque Fonseca, assistente convidada a 40 % da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — renovado o contrato por três anos, com efeitos a partir de
16 de Fevereiro de 2005. (Não carece de verificação prévia do
Tribunal de Contas.)
Licenciado Joaquim Manuel Ferreira Oliveira, assistente convidado
a 40 % da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — renovado o contrato por três anos, com efeitos a partir de
9 de Dezembro de 2004. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Licenciado António José Mota Veiga Castro Aragão, assistente convidado a 40 % da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — rescindido o contrato, ao abrigo do disposto no artigo 36.o,
n.o 1, alínea a), do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
com efeitos a partir de 17 de Fevereiro de 2005. (Não carece de
verificação prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Célia
Maria Ferreira Tavares Cravo.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Rectificação n.o 354/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o n.o 10.2, referente ao aviso n.o 1561/2005 (2.a série), no
Diário da República, 2.a série, n.o 32, de 15 de Fevereiro de 2005,
que publicitou a abertura do concurso externo de ingresso para admissão a estágio com vista ao preenchimento de um lugar de técnico
superior de 2.a classe da área de gestão, do quadro de pessoal não
docente da Reitoria da Universidade de Lisboa, rectifica-se que onde
se lê «As provas de conhecimentos gerais e específicos serão efectuadas
com base no programa de provas publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 162, de 14 de Julho de 1999, e no programa de provas
constantes do anexo ao despacho n.o 3/R/96, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 68, de 20 de Março de 1996, e terá a
duração de duas horas» deve ler-se «A prova de conhecimentos gerais
e específicos será efectuada com base no programa de provas publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 162, de 14 de Julho de 1999,
e no programa de provas constantes do anexo ao despacho n.o 3/R/96,

Reitoria
Despacho (extracto) n.o 4953/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 17 de Fevereiro de 2005, proferido no uso de competência delegada:
Licenciado Bruno Filipe Correia Bastardo da Silva Ribeiro, estagiário
da carreira técnica superior — autorizada a realização de contrato
administrativo de provimento, na sequência de concurso externo
de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 53, de 3 de Março de 2004, nos termos dos artigos 15.o
e 16.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com efeitos
a partir da data da sua assinatura. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Luísa
Machado Cerdeira.

Reitoria e Serviços Centrais
Despacho (extracto) n.o 4954/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 7 de Fevereiro de 2005, proferido por delegação,
foi autorizada a realização de contrato de trabalho a termo com Inês
Alexandra Gomes da Cruz Neves Oliveira, após aprovação em concurso, o qual tem início no dia 10 de Fevereiro de 2005, é válido
por três anos, para exercer funções equiparadas às de técnico superior
de 2.a classe, ao abrigo do disposto no artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 252/97, de 26 de Setembro, e no Decreto-Lei n.o 427/89, de 7
de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
7 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Luísa Machado
Cerdeira.

Faculdade de Medicina
Despacho (extracto) n.o 4955/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 27 de Janeiro de 2005, por delegação do reitor:
Doutora Sónia Gonçalves Abreu — nomeada provisoriamente investigadora auxiliar, com dedicação exclusiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos à data da aceitação
do lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.
Despacho (extracto) n.o 4956/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 17 de Janeiro de 2005, por delegação do reitor:
Doutora Maria José Caracol Mascarenhas Forjaz de Lacerda, professora catedrática — autorizada a exercer funções lectivas até 14
de Outubro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
23 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.
Despacho (extracto) n.o 4957/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 27 de Janeiro de 2005, por delegação do reitor:
Doutor Nuno Fernando Duarte Cordeiro Correia dos Santos, professor auxiliar com dedicação exclusiva, de nomeação provisória
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa — nomeado
definitivamente professor auxiliar, com dedicação exclusiva, da
mesma Faculdade, com efeitos a 1 de Março de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.
Despacho (extracto) n.o 4958/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 9 de Janeiro de 2005, por delegação do reitor:
Doutor Jorge Rodolfo Gil Guedes Cabral de Campos, professor auxiliar convidado a 30 %, além quadro — reconduzido o seu contrato
por um quinquénio, com efeitos a 9 de Janeiro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.

