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9 — O júri pode exigir a qualquer dos candidatos a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.
10 — Em tudo o não expressamente previsto no presente aviso,
o concurso rege-se pelas disposições aplicáveis pelos Decretos-Leis
os
n. 204/98, de 11 de Julho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro.
11 — Afixação de listas — as listas de admissão e exclusão do concurso, bem como as de classificação final, serão afixadas na Divisão
de Expediente e Pessoal, Convento de Santo António, Pólo I, Empresa
Transformadora de Lãs e Edifício Ernesto Cruz.
12 — O júri terá a seguinte composição:
Presidente — Licenciado José Esteves Correia Pinheiro, administrador da UBI.
Vogais efectivos:
Licenciada Alda Emília Bebiano C. M. O. Ribeiro, chefe de divisão
de Expediente e Pessoal.
Maria Fernanda Antunes Martins, chefe de secção de Economato.

Reitoria
Despacho (extracto) n.o 20 716/2007
Por despacho de 11 de Julho de 2007 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril de 2007), foi prorrogado
o contrato, por um biénio, da mestre Carla Maria Santos de Carvalho,
assistente além do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação desta Universidade, com início em 18 de Julho de 2007.
(Não carece de verificação do Tribunal de Contas.)
13 de Julho de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.
Despacho (extracto) n.o 20 717/2007

13 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.o vogal efectivo.

Por despacho de 11 de Julho de 2007 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril de 2007), foi o Prof. Doutor Ricardo António Esteves de Castro, assistente além do quadro
da Faculdade de Farmácia desta Universidade, contratado provisoriamente, por conveniência urgente de serviço, como professor auxiliar
além do quadro da mesma Faculdade, por um quinquénio, com efeitos
retroactivos a 21 de Março de 2007, considerando-se rescindido o
anterior contrato com efeitos à mesma data. (Não carece de verificação
do Tribunal de Contas.)

31 de Junho de 2007. — O Reitor, Manuel José dos Santos Silva.

20 de Julho de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

Vogais suplentes:
Maria Amélia Guerra Ferreira Coelho, chefe de secção de Contabilidade.
José Orlando Oliveira Teles, chefe de secção de Tesouraria.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho (extracto) n.o 20 715/2007
Por despacho de 25 de Julho de 2007 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril de 2007), foi o Doutor
João da Silva Amado, professor associado de nomeação provisória
do 2.o grupo, Ciências da Educação, da Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação desta Universidade, nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a 25 de Julho de 2007.
Relatório referente à nomeação definitiva como professor associado
do 2.o grupo, Ciências da Educação, da Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra Prof. Doutor João da Silva Amado.
A actividade científico-pedagógica desenvolvida pelo Doutor João
da Silva Amado no período compreendido entre 2002 e 2007 são
demonstrativos das suas grandes qualidades de investigador e professor.
No período em apreço o Doutor João da Silva Amado desenvolveu
a sua actividade docente em contexto universitário e de formação
de professores nas licenciaturas de Ciências da Educação nas Faculdades de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de
Lisboa e de Coimbra, tendo participado igualmente em cursos de
formação avançada, mestrados e pós-graduações.
O Doutor João da Silva Amado desempenhou vários cargos e actividades de coordenação científica, entre os quais o de vice-presidente
do conselho científico da Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Lisboa e o de coordenador da Unidade
Orgânica de Ciências da Educação da mesma escola.
Coordenou ainda diversos projectos de investigação sobre temas
como a violência na escola, problemas de autoridade e suas representações e interacção pedagógica em contexto multicultural, todos
com financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Destas pesquisas resultaram mais de uma dúzia de teses de
mestrado.
As publicações do Doutor João da Silva Amado abrangem mais
de uma dezena de capítulos de livros e artigos internacionais a que
se juntam quatro livros e mais de duas dezenas de artigos publicados
em Portugal.
Em conclusão, o Doutor João da Silva Amado revela uma actividade
científica e docente de grande valor, tanto quantitativa como qualitativamente, com uma componente internacional acentuada, manifestando uma preocupação constante pela investigação nas áreas da
sua especialização.
As suas qualidades docentes e a sua disponibilidade para participar
em todo o tipo de actividades para as quais é solicitada a sua colaboração demonstram igualmente o empenhamento e o rigor que
coloca em todas as tarefas que realiza.
9 de Agosto de 2007. — A Presidente do Conselho Científico, Luísa
Maria de Almeida Morgado.

Despacho (extracto) n.o 20 718/2007
Por despacho de 11 de Julho de 2007 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril de 2007), foi a Prof.a Doutora Sónia Alexandra Pinto Ribeiro Silva Santos, assistente além do
quadro da Faculdade de Farmácia desta Universidade, contratada
provisoriamente, por conveniência urgente de serviço, como professora auxiliar além do quadro da mesma Faculdade, por um quinquénio,
com efeitos retroactivos a 27 de Março de 2007, considerando-se rescindido o anterior contrato com efeitos à mesma data. (Não carece
de verificação do Tribunal de Contas.)
23 de Julho de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.
Despacho (extracto) n.o 20 719/2007
Por despacho de 11 de Julho de 2007 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril de 2007), foi a Prof.a Doutora Olga Maria Fernandes Borges Ribeiro, assistente além do quadro
da Faculdade de Farmácia desta Universidade, contratada provisoriamente, por conveniência urgente de serviço, como professora auxiliar além do quadro da mesma Faculdade, por um quinquénio, com
efeitos retroactivos a 4 de Maio de 2007, considerando-se rescindido
o anterior contrato, com efeitos à mesma data. (Não carece de verificação do Tribunal de Contas.)
30 de Julho de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.
Despacho (extracto) n.o 20 720/2007
Por despacho de 11 de Julho de 2007 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril de 2007), foi a mestre
Isabel Maria Correia da Cruz contratada como assistente convidada
a 100 % além do quadro, contrato válido por um ano, renovável por
sucessivos períodos de três anos, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, com início em 28 de Setembro de 2007. (Não
carece de verificação do Tribunal de Contas.)
30 de Julho de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.
Despacho (extracto) n.o 20 721/2007
Por despacho de 11 de Julho de 2007 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.a Série, n.o 81, de 26 de Abril de 2007), foi o mestre
Nuno Miguel Barateiro Gonçalves Silva contratado como assistente
convidado a 100 % além do quadro, contrato válido por um ano,
renovável por sucessivos períodos de três anos, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, com início em 16 de Outubro
de 2007. (Não carece de verificação do Tribunal de Contas.)
30 de Julho de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

