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Doutor Luís Filipe dos Santos Gomes, professor auxiliar, no período
de 7 a 12 e de 15 a 18 de Novembro de 2006.
Doutor Nuno Manuel Robalo Correia, professor auxiliar, no
período de 16 a 19 de Novembro de 2006.
Doutor Rui Alexandre Nunes Neves da Silva, professor auxiliar,
no período de 15 a 21 de Novembro de 2006.
Doutor Vítor Manuel Neves Duarte Teodoro, professor auxiliar,
no período de 9 a 12 de Novembro de 2006.
Foi concedida equiparação a bolseiro dentro do País aos docentes
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa abaixo indicados:
Doutora Isabel Cristina Silva Correia, professora auxiliar, no
período de 16 a 18 de Novembro de 2006.
Doutora Lídia Ludovina Lampreia Lourenço, professora auxiliar,
no período de 16 a 18 de Novembro de 2006.
Doutora Paula Alexandra da Costa Amaral Jorge, professora auxiliar, no período de 15 a 18 de Novembro de 2006.
Mestra Ana Luísa da Graça Batista Custódio, assistente, no período
de 15 a 18 de Novembro de 2006.
Por despacho do director de 3 de Novembro de 2006, proferido
por delegação de competências, foi concedida a equiparação a bolseiro
fora do País aos docentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa abaixo indicados:
Doutor Luís Manuel Marques da Costa Caires, professor auxiliar,
no período de 6 a 10 e de 12 a 15 de Novembro de 2006.
Doutora Paula Maria Theriaga Mendes Bernardo Gonçalves de
Zoeten, professora auxiliar, no período de 4 a 9 de Novembro de 2006.
Doutor João Pedro Botelho Veiga, assistente convidado, no período
de 30 de Novembro a 6 de Dezembro de 2006.
8 de Novembro de 2006. — O Secretário, Luís Filipe G. Gaspar.
Aviso n.o 12 823/2006

Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data do início
de funções.
Foi com o Doutor Vasco Nunes da Ponte Moreira Rato celebrado
contrato administrativo de provimento como professor auxiliar provisório, com efeitos a partir de 12 de Julho de 2006, por cinco anos,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1,
índice 195, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de
Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data do início
de funções.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2006. — O Secretário, Luís Filipe G. Gaspar.
Aviso n.o 12 824/2006
Por despacho de 7 de Novembro de 2006 do director da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (por delegação de competências), foi concedida a equiparação a bolseiro à
licenciada Isabel Maria Dimas Cardoso Sequeira Pinto, chefe de divisão da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa, no período de 6 a 9 de Dezembro de 2006.
8 de Novembro de 2006. — O Secretário, Luís Filipe G. Gaspar.
Aviso n.o 12 825/2006
Por despacho de 12 de Setembro de 2006 do director da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (por delegação de competências), foi concedida licença sem vencimento para
acompanhamento do cônjuge, com início em 30 de Outubro de 2006,
a Maria de Fátima Pereira Correia de Haan, chefe de secção, do
grupo de pessoal não docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa.
8 de Novembro de 2006. — O Secretário, Luís Filipe G. Gaspar.

Por despacho de 25 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa:

Faculdade de Economia

Foi com a Doutora Ana Margarida Fernandes Ribeiro celebrado
contrato administrativo de provimento como professora auxiliar provisória, com efeitos a partir de 19 de Setembro de 2006, por cinco
anos, com direito ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1,
índice 195, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de
Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data do início
de funções.
Foi com a Doutora Ana Sofia Leonardo Vilela de Matos celebrado
contrato administrativo de provimento como professora auxiliar provisória, com efeitos a partir de 23 de Junho de 2006, por cinco anos,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1,
índice 195, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de
Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data do início
de funções.
Foi com o Doutor Filipe Alexandre Ferreira Tiago de Oliveira
celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar provisório, com efeitos a partir de 21 de Setembro de 2006, por
cinco anos, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
escalão 1, índice 195, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99,
de 18 de Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data
do início de funções.
Foi com o Doutor Mário Fernando José Eusébio celebrado contrato
administrativo de provimento como professor auxiliar provisório, com
efeitos a partir de 26 de Maio de 2006, por cinco anos, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1, índice 195, a
que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de Setembro,
ficando rescindido o anterior contrato à data do início de funções.
Foi com o Doutor Rui Alberto Garção Barreira do Nascimento
Igreja celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar provisório, com efeitos a partir de 4 de Julho de 2006,
por cinco anos, com direito ao vencimento mensal correspondente
ao escalão 1, índice 195, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99,
de 18 de Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data
do início de funções.
Foi com a Doutora Teresa Maria Jerónimo Sousa celebrado contrato administrativo de provimento como professora auxiliar provisória, com efeitos a partir de 6 de Setembro de 2006, por cinco anos,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1,
índice 195, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de

Despacho (extracto) n.o 24 694/2006
Por despacho de 25 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa, Doutora Leonor Alexandra Rossi Ruano Gouveia
Pereira Marques da Costa foi contratada, em regime de contrato
administrativo de provimento, por conveniência urgente de serviço,
como professora auxiliar convidada, em regime de tempo integral,
a partir de 1 de Setembro de 2006, por seis meses. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Novembro de 2006. — A Secretária, Carmelina de Campos
Machado Fernandes.

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Despacho (extracto) n.o 24 695/2006
Por despacho de 31 de Outubro de 2006 do reitor da UNL, foi
nomeada, em regime de substituição, no cargo de director de serviços
de Gestão Financeira e Patrimonial do quadro do mesmo Instituto,
com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2006, a licenciada Carla
Cristina Gonçalves Firmo Ribeiro Brás, chefe de divisão do Instituto
de Higiene e Medicina Tropical. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
17 de Novembro de 2006. — A Secretária Executiva, Maria José
de Freitas.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Aviso n.o 12 826/2006
Por despacho reitoral de 3 de Novembro de 2006, e sob proposta
do conselho científico da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, foi determinado o seguinte relativamente à 13.a edição do
curso de Medicina do Trabalho, da Faculdade de Medicina desta
Universidade:
1 — O numerus clausus para o curso de 2007-2009 será de 27 alunos.
2 — Das 27 vagas previstas no número anterior, 2 serão atribuídas
a médicos licenciados em universidades dos PALOP que sejam simultaneamente cidadãos desses países.

