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N.o 98 — 20 de Maio de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho (extracto) n.o 11 442/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 11 de Março de 2005:
João Augusto dos Santos Joaquim — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de assistente convidado, em regime de tempo parcial a 50 % no Instituto Superior
Técnico, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 11 de Março de 2005, pelo período de um ano. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, aprovou, por unanimidade, a nomeação definitiva como
professor auxiliar do Doutor Nuno Manuel da Costa Guerra, por
se encontrarem preenchidos os requisitos do n.o 4 do mesmo artigo.
16 de Março de 2005. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

5 de Maio de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 11 443/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 3 de Maio de 2005:
Jaime Alberto dos Santos, professor auxiliar do Instituto Superior
Técnico — nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir de 30 de Maio de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Maio de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
de Jaime Alberto dos Santos
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico, reunida em 16 de Março de 2005, com base no parecer
emitido pelos professores catedráticos deste Instituto Doutores João
José Rio Tinto de Azevedo e Emanuel José Leandro Maranha das
Neves, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, aprovou, por unanimidade, a nomeação definitiva como
professor auxiliar do Doutor Jaime Alberto dos Santos, por se encontrarem preenchidos os requisitos do n.o 4 do mesmo artigo.
16 de Março de 2005. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
Despacho (extracto) n.o 11 444/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 3 de Maio de 2005:
Jaime Arsénio de Brito Ramos, professor auxiliar do Instituto Superior
Técnico — nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir de 19 de Maio de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Maio de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
de Jaime Arsénio de Brito Ramos
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico, reunida em 2 de Março de 2005, com base no parecer
emitido pelos professores catedráticos deste Instituto Doutores Amílcar dos Santos Costa Sernadas e Maria Cristina Sales Viana Serôdio
Sernadas, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho, aprovou, por unanimidade, a nomeação definitiva
como professor auxiliar do Doutor Jaime Arsénio de Brito Ramos,
por se encontrarem preenchidos os requisitos do n.o 4 do mesmo
artigo.
2 de Março de 2005. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
Despacho (extracto) n.o 11 445/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 3 de Maio de 2005:
Nuno Manuel da Costa Guerra, professor auxiliar do Instituto Superior Técnico — nomeado definitivamente na mesma categoria, com
efeitos a partir de 11 de Maio de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Maio de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

Reitoria
Despacho (extracto) n.o 11 446/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Maio de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douto, foram designados os seguintes professores
para fazerem parte do júri das provas de mestrado em Tecnologia
das Engenharias requeridas pelo licenciado em Engenharia de Madeiras João Luís Esteves Pereira:
Presidente — Doutor José Afonso Moreno Bulas Cruz, professor
catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Vogais:
Doutor José Joaquim Lopes Morais, professor associado
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Doutor Rui Jorge Sousa Costa de Miranda Guedes, professor auxiliar da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Doutor José Luís Penetra Cerveira Louzada, investigador
auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
3 de Maio de 2005. — Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA
Aviso n.o 5299/2005 (2.a série). — Por despachos do vice-presidente do ISCTE, proferidos por delegação de competências:
De 22 de Abril de 2005:
David João Varela Xavier, técnico superior principal, da carreira técnica superior, área funcional de gestão, do quadro de pessoal não
docente do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa — nomeado, precedendo concurso, para a categoria de
assessor do mesmo quadro. A nomeação produz efeitos a partir
da data do despacho de autorização, considerando-se exonerado
do anterior lugar a partir da mesma data.
De 4 de Maio de 2005:
Paulo José Oliveira Alcobia — autorizada a rescisão do contrato de
assistente além do quadro neste Instituto, com efeitos a partir de
15 de Dezembro de 2005.
(Não sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
4 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente, José Manuel Paquete de
Oliveira.
Despacho n.o 11 447/2005 (2.a série). — Sob proposta do conselho científico e nos termos do artigo 19.o dos Estatutos do Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), publicados
no Diário da República, 1.a série-B, n.o 105, de 5 de Setembro de 2000,
são alterados o regulamento do curso de mestrado em Ciências do
Trabalho e Relações Laborais (anteriormente designado por Ciências
do Trabalho), constante do despacho n.o 9910/2003 (2.a série), publicado no Diário da República, n.o 115, de 19 de Maio de 2003, e o
plano de estudos fixado pelo mesmo, bem como são definidos os
prazos e o calendário lectivo.
1.o
Alteração de designação

Relatório final de processo de nomeação definitiva
de Nuno Manuel da Costa Guerra

O mestrado em Ciências do Trabalho passa a designar-se por mestrado em Ciências do Trabalho e Relações Laborais.

A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico, reunida em 16 de Março de 2005, com base no parecer
emitido pelos professores catedráticos deste Instituto Doutores António José Luís dos Reis e Emanuel José Leandro Maranha das Neves,
nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira

2.o
Objectivos
1 — O objectivo do curso será o desenvolvimento de uma especialização claramente interdisciplinar nos domínios das ciências do

