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Doutor José António Oliveira Bandeirinha, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)

24 de Fevereiro de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.
Aviso n.o 2483/2005 (2.a série). — Designados por despacho do
reitor de 24 do corrente mês de Fevereiro para fazerem parte do
júri das provas de doutoramento em Biologia, na especialidade de
Biologia Celular, requeridas pelo licenciado Leonel Carlos dos Reis
Tomás Pereira:
Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Vogais:
Doutor José Firmino Moreira Mesquita, professor catedrático aposentado da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra.
Doutora Helena Maria de Oliveira Freitas, professora catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutora Isabel Maria Trigueiros Sousa Pinto Machado, professora auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto.
Doutor Ricardo Alexandre Perdiz de Melo, professor auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutora Lília Maria Antunes dos Santos, professora auxiliar
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
Doutor Augusto Manuel Ferreira Dinis, professor auxiliar
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
24 de Fevereiro de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 5226/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Fevereiro de 2005 do presidente do conselho directivo:
Licenciado Jorge Humberto Gomes Noro — contratado para exercer
funções correspondentes a técnico superior de 2.a classe, no Departamento de Engenharia Mecânica desta Faculdade, em regime de
contrato de trabalho a termo certo, com possibilidade de renovação,
por um período de seis meses, até ao limite máximo de três anos,
com início em 14 de Fevereiro de 2005. (Não carecem de fiscalização
prévia nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de
26 de Agosto.)
22 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 5227/2005 (2.a série). — Por despachos
do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, nos termos do n.o 2.1 do despacho de delegação de competências (FCTUC) do reitor publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
De 18 de Fevereiro de 2005:
Mestre Daniel Alexandre Peralta Marques Pinto, assistente no Departamento de Matemática — concedida renovação de dispensa de serviço docente ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 27.o do ECDU
durante o ano lectivo de 2005-2006.

de delegação de competências (FCTUC) do reitor publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Doutor Paulo Eduardo Aragão Aleixo Neves de Oliveira, professor
catedrático do Departamento de Matemática — concedido o reinício da licença sabática, autorizada por despacho publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 154, de 2 de Julho de 2004, e suspensa,
na mesma data, por despacho publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 253, de 27 de Outubro de 2004, pelo período de um
ano, com início em 28 de Fevereiro de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 5229/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Fevereiro de 2005 do presidente do conselho científico da
Faculdade de Ciências e Tecnologia, nos termos do n.o 2.3 do despacho
de delegação de competências (FCTUC) do reitor publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Licenciada Teresa Isabel Pimenta Teixeira Ferreira, assistente no
Departamento de Matemática — concedida equiparação a bolseiro
de longa duração fora do País, pelo período de um ano, a partir
do início do ano lectivo de 2005-2006.
22 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 5230/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo:
Licenciado José Manuel de Matos Dias — contratado como professor
associado convidado, a tempo parcial (40 %), pelo período de um
ano, com início em 12 de Janeiro de 2005.
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária
O licenciado José Manuel de Matos Dias tem exercido as funções
de associado convidado, a tempo parcial, no Departamento de Ciências
da Terra.
Possui larguíssima experiência profissional nos domínios técnico-científico e da gestão de empresas. Tem exercido funções em organismos públicos e em empresas, com especial incidência na temática
da prospecção, avaliação, exploração e gestão dos recursos geológicos
e na da remediação ambiental em áreas mineiras desactivadas. O
seu currículo científico e o desempenho reconhecido competente da
sua larga e variada actividade profissional comprovam o merecimento
do licenciado José Manuel de Matos Dias como geólogo, aliás muito
prestigiado. Durante vários anos exerceu funções de professor auxiliar
convidado e de professor associado convidado, sempre a tempo parcial,
no Departamento de Ciências da Terra da FCTUC, com geral agrado
dos alunos. Durante esse tempo puderam os mesmos alunos, das licenciaturas em Engenharia Geológica e em Geologia, beneficiar da sua
sólida formação científica e técnica e de ligações ao mercado de trabalho que, pela sua diversidade experiência profissional, lhes ia estabelecendo. Para além dos alunos, foi também o Departamento de
Ciências da Terra beneficiário de valências profissionais do licenciado
José Manuel de Matos Dias.
Assim sendo, o conselho científico, sob proposta da Comissão Científica do Departamento de Ciências da Terra, deu parecer favorável
à contratação do licenciado José Manuel de Matos Dias como professor associado convidado, a tempo parcial (40 %). (Não carece de
fiscalização prévia nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
O Presidente do Conselho Científico, Lélio Quaresma Lobo.
23 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.

Faculdade de Medicina

De 28 de Fevereiro de 2005:
Mestre Ricardo Nuno Fonseca de Campos Pereira Mamede, assistente
do Departamento de Matemática — concedida renovação de dispensa de serviço docente ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 27.o
do ECDU durante o ano lectivo de 2005-2006.
22 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
o

N.o 49 — 10 de Março de 2005

a

Despacho (extracto) n. 5228/2005 (2. série). — Por despacho
de 14 de Fevereiro de 2005 do presidente do conselho científico da
Faculdade de Ciências e Tecnologia, nos termos do n.o 2.2 do despacho

Despacho n.o 5231/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de
Fevereiro de 2005 do conselho directivo da Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (despacho n.o 22 893/2004, Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):
Maria José Dias Pimentel dos Santos Margalho, técnica profissional
de 1.a classe, área de apoio ao ensino e investigação do quadro
de pessoal não docente da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra — reclassificada como técnica superior de 2.a classe,
área de apoio ao ensino e investigação, escalão 1, índice 400, do

