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to-Lei n.o 257/97, de 26 de Setembro, pelo período de um ano,
eventualmente renovável por mais dois, na Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, para exercer
funções correspondentes às de técnico superior de 2.a classe de
biblioteca e documentação da carreira técnica superior (escalão 1,
índice 400), com efeitos a partir de 1 de Abril de 2005.
Cristina Alexandra de Almeida Lopes — celebrado contrato de trabalho a termo certo, nos termos da alínea c) do n.o 2 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com o
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 257/97, de 26 de Setembro, pelo
período de um ano, eventualmente renovável por mais dois, na
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
de Lisboa, para exercer funções correspondentes às de estagiária
da carreira técnica superior (escalão 1, índice 321), com efeitos
a partir de 1 de Abril de 2005.
15 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Teresa do Rio Carvalho.
Despacho n.o 11 245/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 19 de Abril de 2005, proferido
por delegação do reitor:
Doutor Belmiro Gil Cabrito, professor auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa —
nomeado definitivamente professor associado da mesma Faculdade,
com efeitos à data do termo de aceitação. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Teresa do Rio Carvalho.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Aviso n.o 5236/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Rúben Antunes Capela, de
30 de Junho de 2003:
Licenciado José Gabriel Lira Gomes, assistente do Departamento
de Física — concedida dispensa de serviço, no âmbito da acção
n.o 5.3 do PRODEP III, no período de 2 de Janeiro de 2004 a
31 de Dezembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia da Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
29 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 5237/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
17 de Março de 2005:
Mestre José Gabriel Lira Gomes, assistente do Departamento de
Física — autorizada a prorrogação por um biénio do contrato administrativo de provimento celebrado em 11 de Outubro de 1999,
com efeitos a partir de 1 de Junho de 2005, nos termos do n.o 1
do artigo 26.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária
(ECDU). (Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.)
29 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 11 246/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Patrícia Espinheira de Sá Maciel — celebrado contrato administrativo de provimento, como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir da data do despacho
autorizador, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 230, escalão 3, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
4 de Maio de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 11 247/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre António José Pinheiro Coutinho — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado a 50 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir da data do
despacho autorizador, com direito ao vencimento mensal corres-
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pondente ao índice 155, escalão 3, a que se refere o anexo I do
Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Maio de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 11 248/2005 (2.a série). — Por despacho de 8 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado José António dos Santos — celebrado contrato administrativo de provimento como professor convidado equiparado a professor auxiliar a 30 %, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir da data do despacho autorizador, com direito ao
vencimento mensal correspondente ao índice 210, escalão 2, a que
se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico da Escola de Engenharia da Universidade
do Minho, em sessão de 15 de Setembro de 2004, apreciou a proposta
do Departamento de Engenharia para a contratação do engenheiro
José António dos Santos como professor convidado equiparado a
professor auxiliar a 30 %.
O conselho analisou o curriculum vitae e ponderou o teor dos pareceres assinados por António Augusto Sousa Miranda, professor catedrático, Jaime Carlos Ferreira da Silva, professor associado, e José
Carlos Fernandes Teixeira, professor associado, todos do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia da Universidade do Minho.
Em face do que foi presente, entendeu-se que o engenheiro José
António dos Santos tem formação e experiência em domínios que
são de interesse relevante para a actividade pedagógica, científica
e de extensão universitária do Departamento proponente e desta
Escola.
Assim, o conselho científico considerou que o candidato possui
currículo relevante e qualidades científicas e pedagógicas que aconselham o seu convite, o qual foi aprovado por unanimidade pelos
membros do conselho em exercício de funções.
15 de Setembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Engenharia, António Sérgio Pousada.
4 de Maio de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 11 249/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade do
Minho:
Licenciado Paulo Jorge Freitas da Silva e Costa — celebrado contrato
administrativo de provimento como assistente convidado a 50 %,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir da data
do despacho autorizador, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, a que se refere o anexo I
do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Licenciado Leonel Veloso Vieira — celebrado contrato administrativo
de provimento como monitor, por conveniência urgente de serviço,
com efeitos a partir da data do despacho autorizador, com direito
ao vencimento mensal correspondente a 40 % do índice 100, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de
18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
4 de Maio de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 11 250/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Janeiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Paula Cristina Marques Martins — celebrado contrato administrativo de provimento como professora auxiliar, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 8 de Novembro de
2004, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 195, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato de assistente a partir daquela data. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Maio de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

