N.o 87 — 5 de Maio de 2006

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

PROVEDORIA DE JUSTIÇA
Aviso n.o 5300/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o e do artigo 96.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
faz-se público que se encontra afixada na Provedoria de Justiça, para
consulta, a lista de antiguidade do pessoal do referido organismo
com referência a 31 de Dezembro de 2005.
24 de Março de 2006. — A Secretária-Geral, Maria da Conceição
Poiares.
Despacho n.o 9922/2006 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos n.os 1 e 4 do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 279/93, de 11 de
Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 15/98,
de 29 de Janeiro, e 195/2001, de 27 de Junho, nomeio a licenciada
em Direito Maria Teresa Lemos dos Santos Bessa, inspectora principal
do quadro de pessoal da Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça,
para o cargo de assessora do Provedor de Justiça, em regime de
comissão de serviço.
A nomeação produz efeitos a partir de 17 de Abril de 2006.
11 de Abril de 2006. — O Provedor de Justiça, H. Nascimento
Rodrigues.

UNIVERSIDADE ABERTA
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 9923/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 3 de Abril do corrente ano:
Doutor Mário Carlos Fernandes Avelar, professor catedrático de
nomeação definitiva do quadro de pessoal docente desta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período
de 6 a 17 de Abril do corrente ano.
Doutora Ana Paula Ribeiro Menino Avelar, professora auxiliar com
agregação de nomeação definitiva, em regime de comissão de serviço extraordinária nesta Universidade — concedida equiparação
a bolseiro fora do País no período de 6 a 17 de Abril do corrente
ano.
7 de Abril de 2006. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
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de serviço, por um ano, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2006, pelo projecto PROID 005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2006. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
Despacho n.o 9928/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho administrativo de 6 de Fevereiro de 2006:
Pedro Artur Teles Freire — autorizado o contrato de trabalho a termo
certo como técnico profissional de laboratório de 2.a classe, por
conveniência urgente de serviço, por um ano, com efeitos a partir
de 1 de Fevereiro de 2006, pelo projecto PROID 149. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2006. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
Despacho n.o 9929/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho administrativo de 21 de Novembro de 2005:
Andrea Zita Costa Botelho — autorizado o contrato de trabalho a
termo certo como técnico superior, por conveniência urgente de
serviço, por um ano, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006,
pelo projecto PRES 12. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Abril de 2006. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
Despacho n.o 9930/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho administrativo de 6 de Fevereiro de 2006:
Hugo Cardoso Vilela Mendes — autorizado o contrato de trabalho
a termo certo como técnico profissional de laboratório de 2.a classe,
por conveniência urgente de serviço, por seis meses, com efeitos
a partir de 16 de Fevereiro de 2006, pelo projecto DIV 2504. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Abril de 2006. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Despacho (extracto) n. 9924/2006 (2. série). — Por despacho
reitoral de 22 de Março do corrente ano:

Contrato (extracto) n.o 674/2006. — Por despacho do reitor da
Universidade do Algarve de 23 de Março de 2006:

Doutora Isabel Maria dos Santos Falé, professora auxiliar, com contrato administrativo de provimento nesta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 1 a 7 de
Maio do corrente ano.

Marisa Isabel de Oliveira Serrenho — autorizado o contrato a termo
certo para exercer as funções equivalentes às de técnica superior,
por seis meses, com início a 4 de Abril de 2006, auferindo a remuneração mensal ilíquida equivalente ao índice 321 do estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Administração Pública.

10 de Abril de 2006. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
Despacho (extracto) n.o 9925/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 6 de Abril do corrente ano:
Mestre Maria Helena Abreu de Azeredo Malheiro, leitora, com contrato administrativo de provimento nesta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 8 a 12
de Maio do corrente ano.
11 de Abril de 2006. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Despacho n.o 9926/2006 (2.a série). — Por despacho da administradora da Universidade dos Açores de 1 de Março de 2006:
Nelson Silva Sabino — autorizado o contrato de trabalho a termo
certo como técnico de informática do grau 1, nível 3, por conveniência urgente de serviço, por um ano, com efeitos a partir
de 1 de Março de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
4 de Abril de 2006. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
Despacho n.o 9927/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho administrativo de 15 de Dezembro de 2005:
Pedro Soares Monteiro — autorizado o contrato de trabalho a termo
certo como técnico superior estagiário, por conveniência urgente

6 de Abril de 2006. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Serviços Académicos e Administrativos
Despacho (extracto) n.o 9931/2006 (2.a série). — Por despacho
proferido pela reitora da Universidade de Aveiro em 1 de Dezembro
de 2005:
Doutor João Pedro Estima de Oliveira, professor associado do quadro
de pessoal docente da Universidade de Aveiro — nomeado em
regime de comissão de serviço extraordinária equiparado a professor-coordenador com agregação, por urgente conveniência de
serviço, a partir de 1 de Dezembro de 2005, inclusive. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Abril de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima Moreira
Duarte.
Despacho (extracto) n.o 9932/2006 (2.a série). — Por despachos
proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade
de Aveiro:
De 2 de Agosto de 2005:
António Paulo de Almeida Pereira — nomeado definitivamente técnico profissional principal do quadro de pessoal não docente da

