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Despacho (extracto) n.o 20 722/2007
Por despacho de 16 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 José
Manuel Pacheco Miguel, assistente convidado além do quadro da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, contratado como
assistente além do quadro da mesma Faculdade, contrato válido por
seis anos, prorrogável por um biénio, com início em 14 de Abril de
2007, considerando-se rescindido o anterior contrato com efeitos à
mesma data. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Julho de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.
Despacho (extracto) n.o 20 723/2007
Por despacho de 16 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 Doutora
Cármen Isabel de Oliveira Amado Mendes, professora auxiliar convidada além do quadro da Faculdade de Economia desta Universidade,
contratada por conveniência urgente de serviço, contrato provisório
válido por um quinquénio, como professora auxiliar além do quadro
da mesma Faculdade, com efeitos a 1 de Outubro de 2007, considerando-se rescindido o anterior contrato a partir da mesma data.
(Não carece de verificação do Tribunal de Contas.)
10 de Agosto de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.
Despacho (extracto) n.o 20 724/2007
Por despacho de 22 de Agosto 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), foram as
licenciadas Maria Teresa Gonçalves da Silva e Isabel Maria Costa
Figo Luciano, assessoras do quadro dos serviços da estrutura central
desta Universidade, promovidas a assessoras principais do mesmo
quadro, com efeitos à data do termo de aceitação de nomeação. (Não
carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Agosto de 2007. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Ciências
Despacho (extracto) n.o 20 725/2007
Por despacho do reitor da Universidade de Lisboa de 29 de Junho
de 2007, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
Guilherme Carvalho Canhoto Carrilho da Graça para o exercício de
funções de investigador auxiliar convidado a 60 %, por um ano, além
do quadro de pessoal de investigação da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, a partir de 1 de Julho de 2007.
30 de Julho de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
Manuel Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 20 726/2007
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa de 7 de Agosto de 2007, proferido por delegação de competências (despacho n.o 16 071/2006, Diário da República, 2.a série, n.o 148, de 2 de Agosto de 2006), foi
nomeada definitivamente, precedendo estágio, a licenciada Cláudia
Sofia Brás Rodrigues na categoria de técnico superior de 2.a classe,
da carreira técnica superior, escalão 1, índice 400, do quadro do pessoal
não docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
ficando exonerada do anterior lugar com efeitos à data da aceitação.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
13 de Agosto de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
Manuel Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 20 727/2007
Por despacho do reitor da Universidade de Lisboa de 31 de Julho
de 2007, foi nomeada provisoriamente, em regime de contrato administrativo de provimento, a licenciada Ana Teresa Fernandes Tavares
Granja na categoria de técnica superior estagiária, da carreira técnica
superior, escalão 1, índice 321, do quadro do pessoal não docente
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com efeitos

à data da aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
13 de Agosto de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
Manuel Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 20 728/2007
Por despacho do reitor da Universidade de Lisboa de 31 de Julho
de 2007, foi nomeada provisoriamente, em regime de contrato administrativo de provimento, a licenciada Rute Isabel de Brito Miguel
Suisse na categoria de técnica superior estagiária, da carreira técnica
superior, escalão 1, índice 321, do quadro do pessoal não docente
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com efeitos
à data da aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
13 de Agosto de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
Manuel Guimarães.

Faculdade de Medicina Dentária
Despacho (extracto) n.o 20 729/2007
Por despacho do director desta Faculdade de 7 de Agosto de 2007,
proferido por delegação do reitor, conforme despacho n.o 16 071/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 148, de 2 de Agosto
de 2006, foi nomeada definitivamente Cristina Maria Ganito Trincheiras técnica profissional principal do quadro desta Faculdade, precedendo concurso, nos termos da Lei n.o 108/88, de 24 de Setembro,
do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.o 44/99, de 11 de Junho, e do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, com efeitos à data de publicação no Diário da República,
considerando-se exonerada do lugar anterior. (Não carece de visto
prévio do Tribunal de Contas.)
10 de Agosto de 2007. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.
Despacho (extracto) n.o 20 730/2007
Por despacho do director desta Faculdade de 7 de Agosto de 2007,
proferido por delegação do reitor, conforme despacho n.o 16 071/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 148, de 2 de Agosto
de 2006, foi nomeada definitivamente Cristina Eduarda Borlido de
Oliveira Mendes técnica profissional principal do quadro desta Faculdade, precedendo concurso, nos termos da Lei n.o 108/88, de 24 de
Setembro, do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, com efeitos à data de publicação no Diário da
República, considerando-se exonerada do lugar anterior. (Não carece
de visto prévio do Tribunal de Contas.)
10 de Agosto de 2007. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.
Despacho (extracto) n.o 20 731/2007
Por despacho do director desta Faculdade de 7 de Agosto de 2007,
proferido por delegação do reitor, conforme despacho n.o 16 071/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 148, de 2 de Agosto
de 2006, foi nomeada definitivamente Maria Isabel Rebocho Christo
Cordes Bagão técnica profissional principal do quadro desta Faculdade, precedendo concurso, nos termos da Lei n.o 108/88, de 24 de
Setembro, do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, com efeitos à data de publicação no Diário da
República, considerando-se exonerada do lugar anterior. (Não carece
de visto prévio do Tribunal de Contas.)
10 de Agosto de 2007. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.
Despacho (extracto) n.o 20 732/2007
Por despacho do director desta Faculdade de 7 de Agosto de 2007,
proferido por delegação do reitor, conforme despacho n.o 16 071/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 148, de 2 de Agosto
de 2006, foi nomeada definitivamente Teresa Catarina da Conceição
Ferreira Noronha técnica profissional principal do quadro desta Faculdade, precedendo concurso, nos termos da Lei n.o 108/88, de 24 de
Setembro, do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, com efeitos à data de publicação no Diário da
República, considerando-se exonerada do lugar anterior. (Não carece
de visto prévio do Tribunal de Contas.)
10 de Agosto de 2007. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.

