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de Coimbra, Prof.a Doutora Cristina Maria da Silva Robalo
Cordeiro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 160,
de 14 de Julho de 2003).
Vogais:
Doutora Helena Maria Firmino Cansado Valente Rebelo
Pinto, professora catedrática da Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.
Doutora Ana Paula Carvalho Soares, professora auxiliar do
Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do
Minho.
Doutor Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira, professor
catedrático da Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra.
Doutor Eduardo João Ribeiro dos Santos, professor associado da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Doutor José Manuel Tomás da Silva, professor auxiliar da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.
Despacho n.o 25 204/2005 (2.a série). — Ramos de doutoramento. — Sob proposta da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra foi pela deliberação do senado n.o 67/2005, de 12 de
Outubro, aprovado que a Universidade de Coimbra, através da sua
Faculdade de Medicina, confere os seguintes novos ramos de doutoramento em Ciências da Saúde:
Medicina;
Medicina Dentária;
Ciências Biomédicas;
Enfermagem;
Tecnologias da Saúde.
15 de Novembro de 2005. — O Reitor, Fernando Seabra Santos.
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nio, nos termos do n.o 2 do artigo 11.o da Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, com início em 22 de Julho de 2005, considerando-se
rescindido o antigo contrato desde aquela data. (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.)
15 de Novembro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho n.o 25 208/2005 (2.a série). — Por ter sido publicado
com inexactidão o despacho (extracto) n.o 23 296/2005, no Diário da
República, 2.a série, n.o 217, de 11 de Novembro de 2005, a p. 15 932,
republica-se:
«Nos termos do n.o 1 do artigo 25.o dos Estatutos da Universidade
de Coimbra e dos artigos 24.o e 25.o do Regulamento da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e ao abrigo
do disposto nos artigos 17.o, 27.o e 79.o do Decreto-Lei n.o 197/99,
de 8 de Junho, e nos artigos 35.o a 40.o do Código do Procedimento
Administrativo, delego no Prof. Doutor Abílio José Fraga do Nascimento Sobral, enquanto investigador responsável do Projecto
POCI/AMB/55281/2004, «Novos compostos pirrólicos para química
do ambiente», a competência para autorizar despesas com aquisição
de bens e serviços dentro das verbas orçamentadas e elegíveis para
o referido Projecto, até ao montante de E 12 000, exceptuando as
prestações de serviços em regime liberal e as que originem a celebração
de contratos de avença e de tarefa previstos no n.o 7 do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 41/84, de 3 de Fevereiro, escolhendo, dentro do
limite indicado, o procedimento adequado nos termos do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, e praticar os actos a ele inerentes.
Consideram-se ratificados os actos do investigador responsável
acima indicado que, no âmbito das matérias atrás referidas, hajam
sido praticados entre 1 de Setembro de 2005 e a data de republicação
do presente despacho.»
16 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Lélio Quaresma Lobo.
Despacho (extracto) n.o 25 209/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente do conselho directivo:
De 21 de Outubro de 2005:

Despacho n.o 25 205/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1
do artigo 25.o dos Estatutos da Universidade de Coimbra e dos artigos 24.o e 25.o do Regulamento da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra e ao abrigo do disposto nos artigos 17.o,
27.o e 79.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e nos artigos 35.o
a 40.o do Código do Procedimento Administrativo, delego no
Prof. Doutor João Sérgio Seixas de Melo, enquanto investigador responsável do projecto POCI/QUI/55672/2004, «As moléculas da cor
na arte. Um estudo fotoquímico», a competência para autorizar despesas com aquisição de bens e serviços dentro das verbas orçamentadas
e elegíveis para o referido projecto, até ao montente de E 12 000,
exceptuando as prestações de serviços em regime liberal e as que
originem a celebração de contratos de avença e de tarefa previstos
no n.o 7 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 41/84, de 3 de Fevereiro,
escolhendo, dentro do limite indicado, o procedimento adequado nos
termos do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e praticar os actos
a ele inerentes.
Consideram-se ratificados os actos do investigador responsável
acima indicado que, no âmbito das matérias atrás referidas, hajam
sido praticados entre 1 de Fevereiro de 2005 e a data de publicação
do presente despacho.

Licenciado António Manuel Gonçalves Pedro — contratado como
assistente estagiário, por conveniência urgente de serviço, por
um ano, renovável por três vezes, mediante parecer favorável do
conselho científico, com início em 21 de Outubro de 2005.
Licenciada Sandra Raquel de Sousa Monteiro — contratada como
assistente estagiária, por conveniência urgente de serviço, por um
ano, renovável por três vezes, mediante parecer favorável do conselho científico, com início em 21 de Outubro de 2005.

10 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Lélio Quaresma Lobo.

18 de Novembro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.

Despacho (extracto) n.o 25 206/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 9 de Novembro de
2005:

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Engenheiro Nuno Alexandre Couceiro Pimenta — rescisão do contrato a partir de 15 de Novembro de 2005. (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.)
11 de Novembro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.

De 4 de Novembro de 2005:
Licenciado Filipe Manuel Coreta Gomes — contratado como monitor
durante o período de 4 de Novembro de 2005 a 3 de Junho de
2006, inclusive.
De 15 de Novembro de 2005:
Mestre Miguel Carlos Pedrosa Ferreira, assistente — rescisão, a seu
pedido, a partir de 10 de Fevereiro de 2006, inclusive.
(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.)

Serviços Administrativos
Despacho (extracto) n.o 25 210/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 15 de Outubro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 25 207/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 27 de Outubro de 2005:

Doutor Altino João Serra de Magalhães Rocha, professor auxiliar
convidado desta Universidade — concedida equiparação a bolseiro
fora do País no período de 22 de Outubro a 3 de Novembro de
2005.

Doutor André Manuel dos Santos Mendes, assistente — contratado
como professor auxiliar de nomeação provisória, por um quinqué-

15 de Novembro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

