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Despacho (extracto) n.o 25 329/2007

Por despacho de 26 de Setembro de 2007 do director da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi ao Doutor Adalberto Artur Vieira Dias de
Carvalho, professor catedrático desta Faculdade, concedida equiparação a bolseiro, fora do País, no período de 8 a 14 de Novembro
de 2007.
22 de Outubro de 2007. — O Director, Jorge Fernandes Alves.

Faculdade de Medicina
Despacho (extracto) n.o 25 330/2007
Por meu despacho de 16 de Outubro de 2007, proferido por delegação de competências:
Foi concedida equiparação a bolseiro no País ao Doutor Manuel
Alberto Coimbra Sobrinho Simões, professor catedrático, no período
de 23 a 25 de Outubro de 2007.
Foi concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Doutor João
Tiago Sousa Pinto Guimarães, professor associado, no período de
24 a 27 de Outubro de 2007.
17 de Outubro de 2007. — O Director, J. Agostinho Marques.
o

Despacho (extracto) n. 25 331/2007
Por meu despacho de 15 de Outubro de 2007, proferido por delegação de competências, foi concedida equiparação a bolseiro ao Doutor Mário Alberto Espiga de Macedo, professor auxiliar, no País,
no período de 25 a 27 de Outubro, e fora do País, no período de
2 a 7 de Novembro de 2007.
17 de Outubro de 2007. — O Director, J. Agostinho Marques.

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Despacho n.o 25 332/2007
Por despacho de 3 de Setembro de 2007 da presidente do conselho
directivo da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, por
delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi
o Doutor Henrique Malheiro Vaz contratado, por urgente conveniência de serviço, como professor auxiliar, além do quadro, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação desta Universidade,
com efeitos a 3 de Setembro de 2007. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Directivo,
Orlanda Cruz.
Despacho (extracto) n.o 25 333/2007
Por despacho de 27 de Setembro de 2007 da presidente do conselho
directivo da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, por
delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi
a Doutora Elisabete Maria Soares Ferreira contratada, por urgente
conveniência de serviço, como professora auxiliar, além do quadro,
da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação desta Universidade, com efeitos a 27 de Setembro de 2007. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Directivo,
Orlanda Cruz.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Motricidade Humana
Despacho (extracto) n.o 25 334/2007
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 17 de Maio de 2007, proferido por delegação de competências, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Foi ao Doutor David António Rodrigues, professor associado, concedida equiparação a bolseiro em território nacional, bem como as
despesas resultantes da presente deslocação, no dia 15 de Maio de
2007.
Foi ao Doutor Francisco Alberto Arruda Carreiro da Costa, professor catedrático, concedida equiparação a bolseiro em território

nacional, bem como as despesas resultantes da presente deslocação,
no dia 24 de Maio de 2007.
Foi à Doutora Maria Leonor Frazão Moniz Pereira da Silva, professora catedrática, concedida equiparação a bolseiro em território
nacional, bem como as despesas resultantes da presente deslocação,
no dia 15 de Maio de 2007.
18 de Outubro de 2007. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 25 335/2007
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 11 de Maio de 2007, proferido por delegação de competências, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Foi à Doutora Ana Maria Macara de Oliveira, professora associada,
concedida equiparação a bolseiro em território nacional nos dias 18 e
19 de Maio de 2007.
Foi à Doutora Maria Leonor Frazão Moniz Pereira da Silva, professora catedrática, concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro,
bem como as despesas resultantes da presente deslocação, no período
de 17 a 20 de Maio de 2007.
18 de Outubro de 2007. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Despacho (extracto) n.o 25 336/2007
Por despacho de 11 de Setembro de 2007 do presidente do conselho
directivo deste Instituto, por delegação de competências foi ao mestre
Augusto José Pereira Trindade autorizada, a seu pedido, a rescisão
do contrato administrativo de provimento como assistente convidado,
em regime de tempo parcial (50 %), nos termos do n.o 1 do artigo 36.o
do ECDU, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2007. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Outubro de 2007. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo, Maria Engrácia Cardim.
Despacho (extracto) n.o 25 337/2007
Nos termos do n.o 2 do artigo 36.o do ECDU, em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho, é renovado, tacitamente, o contrato administrativo de provimento do mestre Modesto Cal Vasquez, por urgente
conveniência de serviço, para exercer as funções de assistente convidado, em regime de tempo parcial (60 %), por mais três anos, com
início em 18 de Outubro de 2007. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
16 de Outubro de 2007. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo, Maria Engrácia Cardim.
Despacho (extracto) n.o 25 338/2007
Nos termos do n.o 2 do artigo 36.o do ECDU, em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho, é renovado, tacitamente, o contrato administrativo de provimento do licenciado José Fernando Orvalho da
Silva, por urgente conveniência de serviço, para exercer as funções
de assistente convidado, em regime de tempo parcial (50 %), por mais
três anos, com início em 1 de Outubro de 2007. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Outubro de 2007. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo, Maria Engrácia Cardim.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 25 339/2007
Por despacho de 27 de Julho de 2007 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram designados os seguintes professores para fazerem parte do júri das provas de agregação na área
científica de Ciências Agrárias/Genética, requeridas pela professora
auxiliar Raquel Maria Garcia dos Santos Chaves:
Presidente — Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro.
Vogais:
Doutor Agostinho Diogo Jorge de Almeida Santos, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Doutora Maria João Ivens Collares-Pereira, professora catedrática
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

