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da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

com efeitos a 15 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

27 de Outubro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

11 de Novembro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira
Biléu Ventura.

Despacho (extracto) n.o 24 676/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 27 de Agosto de 2005:

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Doutor Júlio Ferreira Carneiro, assistente — admitido como professor
auxiliar provisório, através de contrato administrativo de provimento, por conveniência urgente de serviço, pelo período de cinco
anos, com efeitos a 7 de Junho de 2005, considerando-se rescindido
o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 24 680/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 29 de Outubro de 2005, proferido por delegação do reitor, foi homologada a eleição do presidente do conselho
científico e do presidente do conselho pedagógico da Faculdade de
Direito, com efeitos a 13 de Abril e a 27 de Julho, respectivamente,
dos Profs. Doutores Jorge Manuel Moura Loureiro Miranda e
Eduardo Manuel Hintz Paz Ferreira, professores catedráticos, ambos
da Faculdade de Direito. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

27 de Outubro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 24 677/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 18 de Outubro de 2005:
Doutor Eduardo da Conceição Medeiros, professor auxiliar —
nomeado definitivamente na mesma categoria com efeitos a 22 de
Setembro de 2005, face à deliberação do conselho científico da
área departamental de Ciências Humanas e Sociais, na sessão de
21 de Setembro de 2005, e nos termos do disposto no n.o 2 do
artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, anexo
à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Relatório acerca do provimento definitivo do professor auxiliar
da Universidade de Évora Doutor Eduardo da Conceição
Medeiros.
Nos termos do n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, tendo em conta o pedido apresentado nesse sentido
pelo candidato, o conselho científico da área departamental de Ciências Humanas e Sociais regista o seguinte:
1 — Reunido o conselho científico da área departamental, foi submetido à apreciação deste o processo referente ao Doutor Eduardo
da Conceição Medeiros, que requeria o seu provimento definitivo
como professor auxiliar.
2 — Os pareceres dos professores Carlos Diogo Moreira, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e José Carlos Gomes
da Silva, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa,
são ambos positivos do ponto de vista pedagógico e científico.
3 — Após troca de impressões, seguiu-se a votação do provimento
solicitado pelo requerente, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da sessão do conselho científico do dia 21 de Setembro do ano em
curso.
22 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Científico
da Área Departamental de Ciências Humanas e Sociais, Elisa Nunes
Esteves.
10 de Novembro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira
Biléu Ventura.
Despacho (extracto) n.o 24 678/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 22 de Setembro de
2005:
Licenciada Alexandra Marques Espiridião Oliveira — admitida, por
conveniência urgente de serviço, por contrato administrativo de
provimento, como assistente convidada a 100 %, pelo período de
um ano, renovável, com efeitos a 15 de Setembro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
11 de Novembro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira
Biléu Ventura.
Despacho (extracto) n.o 24 679/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 13 de Outubro de 2005:
Licenciada Sofia Maria Mendes Barbosa da Costa Salema Guilherme — admitida, por conveniência urgente de serviço, por contrato administrativo de provimento, como assistente convidada em
regime de acumulação (50 %), pelo período de um ano, renovável,

9 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Luísa
Machado Cerdeira.
Despacho (extracto) n.o 24 681/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 9 de Novembro
de 2005, proferido por delegação do reitor:
Licenciada Paula Cristina Ferreira Relvas, estagiária da carreira técnica superior desta Universidade — nomeada definitivamente técnica superior de 2.a classe do quadro da mesma Reitoria, escalão 1,
índice 400, com efeitos à data do termo de aceitação. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Luísa
Machado Cerdeira.

Reitoria
Despacho n.o 24 682/2005 (2.a série). — Foram designados, por
despacho do vice-reitor de 2 de Novembro, por delegação, para fazerem parte do júri das provas de habilitação ao título de agregado
no 1.o grupo de Línguas e Literaturas Clássicas da Faculdade de Letras
requeridas pelo Doutor Frederico Maria Bio Lourenço:
Presidente — Vice-reitor da Universidade de Lisboa.
Vogais:
Doutor José Ribeiro Ferreira, professor catedrático da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Doutora Maria de Fátima Sousa e Silva, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra.
Doutora Maria do Céu Zambujo Fialho, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra.
Doutor João Manuel Nunes Torrão, professor catedrático
da Universidade de Aveiro.
Doutor Aires Augusto Nascimento, professor catedrático
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Doutor Manuel Alexandre Júnior, professor catedrático da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Doutora Marília Pulquério Futre Pinheiro, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
Doutor Arnaldo Monteiro do Espírito Santo, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
4 de Novembro de 2005. — O Vice-Reitor, António Marques de
Almeida.

Serviços de Acção Social
Despacho n.o 24 683/2005 (2.a série). — Delegação e subdelegação de competências. — Nos termos do n.o 2 do despacho
n.o 19 998/2005 (2.a série), do reitor da Universidade de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 180, de 19 de Setembro
de 2005, e ainda das normas constantes dos artigos 31.o a 41.o do
Código do Procedimento Administrativo, delego e subdelego, sem
prejuízo do poder de avocação, na licenciada Valentina Maria Azinheira Matoso, directora de serviços dos Serviços de Acção Social
da Universidade de Lisboa, a competência para actos abrangidos por
este despacho e que seguidamente se enumeram:
1) Mandar verificar o estado de doença comprovado por atestado
médico, bem como mandar submeter os funcionários a junta

