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Despacho (extracto) n.o 8668/2006 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Março de 2006 do presidente do Instituto de Ciências Sociais
da Universidade do Minho, por delegação:
Doutora Isabel Cristina Guimarães Sanches Sá, professora associada
com agregação — concedida a equiparação a bolseiro no período
de 3 a 10 de Abril de 2006.
28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
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Despacho (extracto) n.o 8676/2006 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Março de 2006 do presidente da Escola de Ciências da
Universidade do Minho, por delegação, foi concedida equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutora Cristina Maria da Silveira Silva Pereira Wilson, professora
auxiliar — no período de 24 a 30 de Março de 2006.
Doutor Carlos Jorge Ribeiro da Silva, professor auxiliar — no período
de 1 a 6 de Abril de 2006.
Doutor Alberto Carlos Pires Dias, professor auxiliar — no período
de 5 a 13 de Abril de 2006.

Despacho (extracto) n.o 8669/2006 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Março de 2006 do presidente do Instituto de Estudos da
Criança da Universidade do Minho, por delegação:

28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Doutora Maria da Graça Ferreira Simões de Carvalho, professora
catedrática — concedida a equiparação a bolseiro no período de
25 a 29 de Março de 2006.

Despacho (extracto) n.o 8677/2006 (2.a série). — Por despacho
de 15 de Março de 2006 do presidente da Escola de Ciências da
Universidade do Minho, por delegação:

28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Doutora Maria Jesus Matos Gomes, professora associada com agregação — concedida equiparação a bolseiro no período de 29 de
Março a 1 de Abril de 2006.

Despacho (extracto) n.o 8670/2006 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Março de 2006 do presidente do Instituto de Estudos da
Criança da Universidade do Minho, por delegação:
Doutor Nélson Manuel Viana da Silva Lima, professor catedrático —
concedida a equiparação a bolseiro nos períodos de 4 a 9 e de
15 a 20 de Abril de 2006.
28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 8671/2006 (2.a série). — Por despacho
de 4 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Ema Paula Botelho da Costa Mamede, assistente — concedida a equiparação a bolseiro pelo período de 150 dias, com
início em 4 de Março de 2006.
28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 8672/2006 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Minho, foi
concedida equiparação a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Rui Luís Gonçalves dos Reis, professor associado — no dia
21 de Março de 2006.
Doutor Rui Luís Gonçalves dos Reis, professor associado — no
período de 22 a 27 de Março de 2006.
28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 8678/2006 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Março de 2006 do presidente da Escola de Ciências da
Universidade do Minho, por delegação, foi concedida equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Vasco Manuel Pinto Teixeira, professor associado — no
período de 19 a 24 de Março de 2006.
Doutora Ana Maria Almeida Santos Pereira do Vale, professora auxiliar — anulada a equiparação a bolseiro publicada no Diário da
República, 2.a série, n.o 198, de 9 de Março de 2006, a p. 3491,
no período de 12 a 18 de Março de 2006.
28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 8679/2006 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Março de 2006 do presidente da Escola de Ciências da
Universidade do Minho, por delegação, foi concedida equiparação
a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor José Manuel Martins Borges de Almeida, professor catedrático — no período de 22 a 30 de Abril de 2006.
Doutora Margarida Paula Pedra Amorim Casal, professora associada — no período de 22 a 24 de Março de 2006.
28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 8673/2006 (2.a série). — Por despacho
de 23 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Minho:
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Doutora Maria da Graça Ferreira Simões de Carvalho, professora
catedrática — concedida a equiparação a bolseiro pelo período de
14 dias, com início em 7 de Abril de 2006.
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28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 8674/2006 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Março de 2006 do presidente do Instituto de Letras e Ciências
Humanas da Universidade do Minho, por delegação:
Doutora Marina Cláudia Pereira Verga Afonso Vigário, professora
associada — concedida a equiparação a bolseiro no período de 30
de Março a 2 de Abril de 2006.
28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 8675/2006 (2.a série). — Por despacho
de 10 de Fevereiro de 2006 do presidente da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, por delegação:
Licenciada Maria Conceição Soares Serra, assistente — concedida
equiparação a bolseiro pelo período de 14 dias, com início em
13 de Março de 2006.
28 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 8680/2006 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado João Paulo Gonçalves Lima — contratado, em regime de
contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente
de serviço, para exercer funções equiparadas às de técnico de
2.a classe da Faculdade de Belas-Artes desta Universidade, com
efeitos a partir de 7 de Outubro de 2005, pelo período de 10 meses.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 8681/2006 (2.a série). — Por despacho
de 10 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Nuno Filipe Sousa Santos — contratado, em regime de contrato de
trabalho a termo certo, para exercer funções equiparadas às de
auxiliar técnico da Faculdade de Letras desta Universidade, com
efeitos a partir de 10 de Outubro de 2005, válido por um ano,
eventualmente renovável por igual período até ao limite de três

N.o 76 — 18 de Abril de 2006

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

anos. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 8682/2006 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Dezembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Manuela Alexandra Ferraz Correia dos Reis Pestana — rescindido, a seu pedido, o contrato de trabalho a termo
certo como técnica superior de 2.a classe da Reitoria e Serviços
Centrais desta Universidade, com efeitos a partir de 23 de Dezembro
de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
4 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 8683/2006 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Dezembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor Uwe Pischel — rescindido, a seu pedido, o contrato de trabalho a termo certo como investigador auxiliar da Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade, com efeitos a partir de 1 de
Fevereiro de 2006. (Não carece de fiscalização do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
5 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 8684/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Elizabete Pires Freitas — renovado o contrato de trabalho a termo
certo para exercer funções equiparadas às de assistente administrativa da Faculdade de Letras desta Universidade, com efeitos
a partir de 9 de Março de 2006 e pelo período de um ano. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 8685/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Hélder José dos Santos Lima — renovado o contrato de trabalho a
termo certo para exercer funções equiparadas às de auxiliar técnico
da Faculdade de Letras desta Universidade, com efeitos a partir
de 9 de Março de 2006 e pelo período de um ano. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
o
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Despacho (extracto) n. 8686/2006 (2. série). — Por despacho
de 28 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Jorge Manuel Silva de Almeida — renovado o contrato de trabalho
a termo certo para exercer funções equiparadas às de auxiliar técnico
da Faculdade de Letras desta Universidade, com efeitos a partir
de 9 de Março de 2006 e pelo período de um ano. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
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Despacho (extracto) n.o 8688/2006 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Dezembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado Filipe José Ferreira da Costa Almeida — rescindido, a
seu pedido, o contrato de trabalho a termo certo das funções equiparadas às de especialista de informática do grau 1, nível 2, da
Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade, com efeitos a partir
de 21 de Dezembro de 2005. (Não carece de fiscalização do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
9 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 8689/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Ângela Correia Louro — renovado o contrato de trabalho
a termo certo para exercer funções equiparadas às de técnica superior de 2.a classe da Direcção de Serviços de Administração Financeira e Patrimonial da Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade, com efeitos a partir de 1 de Março de 2006 e pelo período
de um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
19 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 8690/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Paula Cristina Pinto Carvalho — renovado o contrato de
trabalho a termo certo para exercer funções equiparadas às de
técnica de 2.a classe do Serviço de Comunicação da Reitoria e
Serviços Centais desta Universidade, com efeitos a partir de 7 de
Fevereiro de 2006 e pelo período de um ano. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 8691/2006 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Lea Maria Sousa Campos Oliveira — renovado o contrato de trabalho
a termo certo para exercer funções equiparadas às de técnico profissional de 2.a classe da Faculdade de Letras desta Universidade,
com efeitos a partir de 1 de Julho de 2006 e pelo período de
um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
19 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 8692/2006 (2.a série). — Por despacho
de 5 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado Ricardo Manuel da Silva Rodrigues — renovado o contrato de trabalho a termo certo para exercer funções equiparadas
às de assistente administrativo da Faculdade de Letras desta Universidade, com efeitos a partir de 9 de Março de 2006 e pelo período
de um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)

6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

19 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 8687/2006 (2.a série). — Por despacho
de 5 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Despacho (extracto) n.o 8693/2006 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Licenciada Maria João Miranda Seabra Amaral Campos — rescindido, a seu pedido, o contrato de trabalho a termo certo das funções
equiparadas às de técnica superior de 2.a classe do Serviço de Apoio
ao Reitor, da Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade, com
efeitos a partir de 23 de Dezembro de 2005. (Não carece de fiscalização do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Licenciada Sandra Alexandra da Silva Amaral — renovado o contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções equiparadas às
de técnica de 2.a classe da Faculdade de Letras desta Universidade,
com efeitos a partir de 18 de Julho de 2006 e pelo período de
um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)

9 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

19 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

