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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Faculdade de Letras
Despacho n.o 21 293/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de
Setembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
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veniência de serviço, com a duração de um ano, renovável, por
períodos de igual duração, até ao final do projecto plurianual
«POCTI — SFA — 10 — 46», nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro (índice 199, escalão 1, acrescido do subsídio de refeição). (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

Licenciada Veronique Meron Garat, leitora desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro no País no período de 27 a 30 de
Setembro de 2005.

23 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.

21 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Correia Fernandes.

Aviso n.o 8794/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 9 de Setembro de 2005, proferido
por delegação de competências:

Despacho n.o 21 294/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de
Setembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Licenciada Marie-Isabelle Serra, leitora desta Faculdade — concedida
equiparação a bolseiro no País no período de 27 a 30 de Setembro
de 2005.
21 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Correia Fernandes.
Despacho n.o 21 295/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de
Setembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:

Alexandra Cristina Ferreira Rodrigues dos Santos — autorizado o
contrato de trabalho a termo para auxiliar técnico para o desempenho de funções na área de tesouraria e apoio contabilístico, com
efeitos a partir de 9 de Setembro de 2005, por urgente conveniência
de serviço, com a duração de um ano, renovável, por períodos
de igual duração, até ao final dos projectos «Apoio à gestão de
projectos financiados pela Comissão Europeia» e «Apoio à gestão
de projectos financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia», nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de
26 de Setembro (índice 199, escalão 1, acrescido do subsídio de
refeição). (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.

Doutor Pedro Clementino Vilas Boas Tavares, professor auxiliar desta
Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 17 a 21 de Setembro de 2005.

Aviso n.o 8795/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 1 de Setembro de 2005, proferido
por delegação de competências:

21 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Correia Fernandes.

André Filipe da Silva Carvalho — autorizado o contrato de trabalho
a termo para auxiliar técnico para o desempenho de funções na
área de reprografia, com efeitos a partir de 1 de Setembro de
2005, por urgente conveniência de serviço, com a duração de um
ano, renovável por períodos de igual duração, até ao final dos projectos «Apoio à gestão de projectos financiados pela Comissão
Europeia» e «Apoio à gestão de projectos financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia», nos termos do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro (índice 199, escalão 1,
acrescido do subsídio de refeição). (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Despacho n.o 21 296/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de
Setembro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação, por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutor António Manuel Magalhães Evangelista de Sousa, professor
associado desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora
do País de 27 de Setembro a 2 de Outubro de 2005.
27 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços, Manuel
F. Rocha Neves.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Instituto Superior Técnico
Aviso n.o 8792/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 15 de Setembro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Maria de La Salete de Oliveira Custódio — autorizado o contrato
de trabalho a termo para auxiliar técnica para o desempenho de
funções na área de tesouraria e apoio contabilístico, com efeitos
a partir de 15 de Setembro de 2005, por urgente conveniência de
serviço, com a duração de um ano, renovável, por períodos de
igual duração, até ao final dos projectos «Apoio à gestão de projectos financiados pela Comissão Europeia» e «Apoio à gestão de
projectos financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia»,
nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro (índice 199, escalão 1, acrescido do subsídio de refeição). (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Aviso n.o 8793/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 15 de Setembro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Carla Maria Serra Leitão — autorizado o contrato de trabalho a
termo para assistente administrativo principal para o desempenho
de funções na área de secretariado e apoio contabilístico, com
efeitos a partir de 15 de Setembro de 2005, por urgente con-

23 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Aviso n.o 8796/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 1 de Setembro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Ana Margarida Pinto dos Santos — autorizado o contrato de trabalho
a termo para assistente administrativo principal para o desempenho
de funções na área de apoio administrativo, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2005, por urgente conveniência de serviço,
com a duração de um ano, renovável por períodos de igual duração,
até ao final do projecto «Financiamento plurianual», nos termos
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro
(índice 222, escalão 1, acrescido do subsídio de refeição). (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Aviso n.o 8797/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 1 de Setembro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Ana Maria Fonseca Esteves — autorizado o contrato de trabalho a
termo para assistente administrativo principal para o desempenho
de funções na área de apoio administrativo, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2005, por urgente conveniência de serviço,
com a duração de um ano, renovável por períodos de igual duração,
até ao final do projecto «Financiamento plurianual», nos termos
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro
(índice 222, escalão 1, acrescido do subsídio de refeição). (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.

