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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

N.o 194 — 10 de Outubro de 2005

Setembro de 2005, nos termos do artigo 80.o da Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho (ECDU).

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.)

20 de Setembro de 2005. — O Director, António Vasconcelos
Tavares.

22 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 21 284/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Janeiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
o

a

Aviso n. 8788/2005 (2. série). — Pelo despacho n. 80-R/2005
do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado
Pereira, de 15 de Setembro, nos termos da alínea f) do artigo 17.o
dos Estatutos da Universidade da Madeira, homologados pelo Despacho Normativo n.o 83/98, de 30 de Novembro, publicado no Diário
da República, 1.a série-B, n.o 301, de 30 de Dezembro de 1998:
o

Sílvia Catarina de Sousa Fernandes Gouveia — nomeada na categoria
de assistente administrativa especialista do quadro de pessoal não
docente da Universidade da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.o 7/93/M, de 25 de Junho, com efeitos a partir
de 2 de Agosto de 2005, atendendo ao disposto na alínea a) do
n.o 2 do artigo 128.o do Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.
Este provimento tem cabimento orçamental no capítulo 04, divisão 01, subdivisão 22, classificação económica 01.01.03. (Isento de
fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de
Contas.)
22 de Setembro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 8789/2005 (2.a série). — Pelo despacho n.o 80-R/2005,
do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado
Pereira, de 15 de Setembro, nos termos da alínea f) do artigo 17.o
dos Estatutos da Universidade da Madeira, homologados pelo Despacho Normativo n.o 83/98, de 30 de Novembro, publicado no Diário
da República, 1.a série-B, n.o 301, de 30 de Dezembro de 1998:
Paula Isabel Vieira Neves Vasconcelos — nomeada na categoria de
assistente administrativa especialista do quadro de pessoal não
docente da Universidade da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.o 7/93/M, de 25 de Junho, com efeitos a partir
de 2 de Agosto de 2005, atendendo ao disposto na alínea a) do
n.o 2 do artigo 128.o do Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.
Este provimento tem cabimento orçamental no capítulo 04, divisão 01, subdivisão 22, classificação económica 01.01.03. (Isento de
fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de
Contas.)
22 de Setembro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Licenciado André de Moura Leitão Cerejeira Fontes — celebrado
contrato administrativo de provimento como assistente convidado
a 100 %, por urgente conveniência de serviço, com início em 2
de Janeiro de 2005 e termo em 1 de Janeiro de 2006, com direito
ao vencimento mensal correspondente 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.)
22 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 21 285/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Bacharel Eduardo Manuel de Melo Peixoto Martins, técnico principal,
da carreira técnica, do quadro da Universidade do Minho —
nomeado, precedendo concurso, na categoria de técnico especialista, da mesma carreira e quadro, a partir da data do despacho
autorizador, considerando-se exonerado da categoria de técnico
principal a partir daquela data. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)
22 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 21 286/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Natércia Margarida da Conceição Ferreira Morais —
nomeada, precedendo concurso, na categoria de técnico superior
de 2.a classe, da carreira técnica superior, do quadro da Universidade do Minho, com efeitos à data do despacho autorizador,
considerando-se rescindido o contrato de trabalho a termo como
técnica superior de 2.a classe a partir da data supracitada. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 21 287/2005 (2.a série). — Por despachos de 1 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Alda Maria Vieira da Silva, António José Leite Gonçalves, Joaquim
Manuel Araújo Oliveira, Maria da Conceição Marques Vieira de
Carvalho e Maria Felicidade de Araújo Pereira Gonçalves, técnicos
profissionais especialistas de BD, da carreira técnico-profissional
de biblioteca e documentação do quadro da Universidade do
Minho — nomeados, precedendo concurso, na categoria de técnico
profissional especialista principal de BD, da mesma carreira e quadro, a partir da data do despacho autorizador, considerando-se
exonerados da categoria anterior a partir daquela data. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 21 282/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Maio de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

22 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Doutor Bruno Alexandre Fernandes Dias — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por urgente conveniência de serviço, com início em 7 de Abril de 2005 e termo
em 6 de Abril de 2010, 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.)

Despacho (extracto) n.o 21 288/2005 (2.a série). — Por despachos de 27 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

22 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 21 283/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade do
Minho:
Licenciado Pedro Manuel Moreira de Castro Mota — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado a
30 %, por urgente conveniência de serviço, com início em 2 de
Janeiro de 2005 e termo em 1 de Janeiro de 2006, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 155, escalão 3,

Arminda Antunes da Silva Pedras, Carlos Manuel Rodrigues Pestana,
Manuel Gomes Silva e Júlio Manuel Fernandes Caldas, técnicos
profissionais de 2.a classe, da carreira técnico-profissional de laboratório do quadro da Universidade do Minho — nomeados, precedendo concurso, na categoria de técnico profissional de 1.a classe,
da mesma carreira e quadro, a partir da data do despacho autorizador, considerando-se exonerados da categoria anterior a partir
daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 21 289/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Dúmia Felicidade Carneiro Ferreira — celebrado contrato
de trabalho a termo para o exercício de funções de técnico de
2.a classe, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2005, pelo período de um ano, eventualmente

