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to-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e demais legislação
aplicável;
2) Assinar todas as folhas de processamento de despesas.

2 — Em todas as matérias referidas no presente despacho fica o
ora delegado autorizado a assinar todo o expediente dirigido a serviços
equiparados bem como a quaisquer entidades particulares.
3 — A presente delegação de competência é feita sem prejuízo
dos poderes de avocação e superintendência.
4 — Ficam ratificados todos os actos praticados pelo delegado desde
15 de Setembro de 2005.
5 — O presente despacho produz efeitos desde a data da assinatura.
15 de Novembro de 2005. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

N.o 234 — 7 de Dezembro de 2005

a 31 de Julho de 2006, auferindo a remuneração ilíquida mensal
correspondente ao índice 100.
10 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida
Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 1677/2005. — Por despacho de 12 de
Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado Pedro Filipe Lopes Prazeres Fidalgo — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de acumulação a 50 %, para a Escola Superior
de Saúde de Faro, da Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2005 e pelo
período de um ano, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 185.
10 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida
Soares Barroso.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extracto) n.o 1672/2005. — Por despacho de 1 de
Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Tânia Isabel Martins do Nascimento — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente
do 1.o triénio, em regime de tempo integral com exclusividade,
para a Escola Superior de Saúde de Faro, da Universidade do
Algarve, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2005, pelo período de um ano, auferindo a remuneração
ilíquida mensal correspondente ao índice 100.
3 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
o

Contrato (extracto) n. 1673/2005. — Por despacho de 1 de
Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Teresa Isabel Bento Pinto — autorizado o contrato administrativo de provimento como monitora da Faculdade de Economia
da Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2005, pelo período de
um ano, renovável por três vezes, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 100.
19 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Contrato (extracto) n.o 1674/2005. — Por despacho de 1 de Julho
de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Ana Maria Almeida Neves Dias de Pinho — autorizado
o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 2.o triénio, em regime de acumulação a 50 %, para a Escola
Superior de Saúde de Faro, da Universidade do Algarve, por urgente
conveniência de serviço, desde 1 de Julho de 2005, pelo período
de um ano, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 135.
26 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Contrato (extracto) n.o 1675/2005. — Por despacho de 19 de
Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado Joaquim José Brandão Pires — autorizado o contrato
administrativo de provimento como equiparado a assistente do
2.o triénio, em regime de acumulação a 20 %, para a Escola Superior
de Educação da Universidade do Algarve, por urgente conveniência
de serviço, de 19 de Setembro de 2005 a 31 de Julho de 2006,
auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
índice 135.
9 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 1676/2005. — Por despacho de 1 de
Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Sandra Isabel dos Santos da Costa Espada — autorizado
o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo integral sem exclusividade,
para a Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve,
por urgente conveniência de serviço, de 1 de Outubro de 2005

Despacho n.o 25 203/2005 (2.a série). — Por despacho de 16
de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Mestre Maria Leonor Martins Braz de Almeida Nunes — autorizado
o contrato administrativo de provimento como professora auxiliar
convidada, em regime de acumulação a 40 %, na Faculdade de
Ciências do Mar e do Ambiente, da Universidade do Algarve, por
urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 11 de Outubro de 2005, pelo período de um ano, auferindo a remuneração
ilíquida mensal correspondente ao índice 195.
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico da Faculdade de Ciências do Mar e do
Ambiente, da Universidade do Algarve, na sua reunião n.o 329, realizada no dia 13 de Julho de 2005, com base nos pareceres previstos
no ECDU subscritos pelo professor catedrático José Pedro de Andrade
e Silva Andrade, pela professora associada com agregação Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca e pelo professor auxiliar Manuel
Seixas Afonso Dias, da Universidade do Algarve, e após apreciação
do curriculum vitae da mestre Maria Leonor Martins Braz de Almeida
Nunes, considerou que pela sua experiência de actividade científica
preenche as condições adequadas ao exercício das funções referidas
no artigo 5.o do ECDU, pelo que aprovou por maioria a contratação
da mestre Maria Leonor Martins Braz de Almeida Nunes como professora auxiliar convidada em regime de acumulação a 40 %.
O Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências
do Mar e do Ambiente, Manuel Seixas Afonso Dias.
9 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Rectificação n.o 1998/2005. — Por ter saído com inexactidão a
publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 223, de 21
de Novembro de 2005, a p. 16 195, relativa ao concurso documental
para preenchimento de um lugar de professor catedrático do
grupo/subgrupo 5 — Física, edital n.o 903/2005, rectifica-se que onde
se lê «A Doutora Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, professora
catedrática e reitora da Universidade de Aveiro» deve ler-se «Referência CD-Q-62-DRH/2005. — A Doutora Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, professora catedrática e reitora da Universidade de
Aveiro».
21 de Novembro de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Departamento Académico
Aviso n.o 11 194/2005 (2.a série). — Foram designados, por despacho do reitor de 21 do corrente mês de Novembro, para fazerem
parte do júri das provas de doutoramento em Psicologia, na especialidade de Orientação Vocacional, requeridas pelo licenciado Paulo
Jorge de Sousa Oliveira Santos os seguintes docentes:
Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação (por despacho de subdelegação de competências da vice-reitora da Universidade

