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de Fevereiro de 2004,» deve ler-se «faz saber que, por seu despacho
de 25 de Janeiro de 2005,».
18 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Reitor, Francisco Ribeiro da
Silva.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 4963/2005 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Fevereiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado Celso Manuel Relva Martins Lima, professor auxiliar convidado além do quadro, com 40 % do vencimento, da Faculdade
de Engenharia desta Universidade — reconduzido o contrato por
mais cinco anos, com efeitos a partir de 17 de Janeiro de 2005.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
18 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 4964/2005 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Fevereiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor Jorge Bento Ribeiro Barbosa Farinha — nomeado definitivamente professor auxiliar, além do quadro, da Faculdade de Economia desta Universidade, com efeitos a partir de 21 de Setembro
de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, em sessão da sua comissão coordenadora de 20 de Outubro
de 2004, aprovou, nos termos do artigo 25.o, n.o 2, do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, por unanimidade dos seus professores
catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva presentes,
a nomeação definitiva do professor auxiliar Doutor Jorge Bento
Ribeiro Barbosa Farinha.
Esta deliberação foi tomada com base na apreciação do relatório
apresentado pelo candidato e com base nos pareceres subscritos pelos
professores catedráticos Doutor Elísio Fernando Moreira Brandão
e Doutora Maria Isabel Rebelo Teixeira Soares, ambos da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto.
20 de Outubro de 2004. — Pelo Conselho Científico, a Vice-Presidente, Sofia Balbina Santos Dias de Castro Gothen.
18 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 4965/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Fevereiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado José António de Bessa Pacheco, professor auxiliar convidado, além do quadro, com 30 % do vencimento, da Faculdade
de Engenharia desta Universidade — reconduzido o contrato por
mais cinco anos, com efeitos a partir de 28 de Janeiro de 2005.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
18 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 4966/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Fevereiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Cândida Maria Pinto da Silva Faria Garcia Neto, estagiária
da carreira técnica (área de apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade de Ciências desta Universidade — nomeada
definitivamente técnica de 2.a classe da mesma área e Faculdade,
com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se rescindido
o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

N.o 47 — 8 de Março de 2005

Despacho (extracto) n.o 4967/2005 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Fevereiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Susana Margarida Figueiredo de Sousa Borges Furtado — nomeada definitivamente professora auxiliar, além do quadro, da Faculdade de Economia desta Universidade, com efeitos
a partir de 24 de Janeiro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, em sessão da sua comissão coordenadora de 15 de Dezembro
de 2004, aprovou, nos termos do artigo 25.o, n.o 2, do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, por unanimidade dos seus professores
catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva presentes,
a nomeação definitiva da professora auxiliar Doutora Susana Margarida Figueiredo de Sousa Borges Furtado.
Esta deliberação foi tomada com base na análise do relatório apresentado pela candidata e nos pareceres subscritos pelos professores
catedráticos Doutor Pavel Bernard Brazdil, da Faculdade de Economia
da Universidade do Porto, e Doutor Fernando Abel da Conceição
Silva, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
15 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico, António Manuel Martins Almodovar.
18 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 4968/2005 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Fevereiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Paula Maria Sequeira Tamagnini Barbosa Oxelfelt — nomeada definitivamente professora auxiliar, além do quadro, da Faculdade de Ciências desta Universidade, com efeitos a
partir de 13 de Dezembro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
Com base no parecer circunstanciado e fundamentado dos professores catedráticos Elvira Isabel Moreira dos Santos, da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto, e Pedro Moradas Ferreira,
do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da Universidade
do Porto, sobre o relatório de actividade da Doutora Paula Maria
Sequeira Tamagnini Barbosa Oxelfelt, referente ao último quinquénio,
o conselho científico considera que a actividade científica e pedagógica
desenvolvida naquele período satisfaz os requisitos do Decreto-Lei
n.o 448/79, de 13 de Novembro, ratificado pela Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, pelo que propõe a sua nomeação definitiva como professora
auxiliar.
7 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico,
Baltazar Manuel Romão de Castro.
18 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Rectificação n.o 358/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
que, na publicação n.o 180/2005, inserta no Diário da República,
2.a série, n.o 3, de 5 de Janeiro de 2005, a p. 167, relativa à Doutora
Ana Rita Jordão Bentes Cabrita, onde se lê «com efeitos a partir
de 15 de Setembro de 2004» deve ler-se «com efeitos a partir de
16 de Setembro de 2004».
17 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Farmácia
Despacho (extracto) n.o 4969/2005 (2.a série). — Por despacho
de 15 de Fevereiro de 2005 do presidente do conselho directivo da

