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Patrícia Isabel Janeiro Botelho Raposo como auxiliar técnica administrativa, por urgente conveniência de serviço, com efeitos desde
1 de Março de 2005, por seis meses, pelo projecto «Alerta INTERREG III B». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Despacho n.o 6597/2005 (2.a série). — Por despachos de 3 de
Março de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Ciências e Tecnologia, proferidos por delegação de competências:
Doutora Alice Newton, professora auxiliar da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada a equiparação a bolseiro, fora do País, durante o período de 4 a 6 de Março
de 2005.
Doutor Marco Arien Mackaaij, professor auxiliar da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada
a equiparação a bolseiro, fora do País, durante os períodos de
21 a 24 de Março e de 5 a 12 de Maio de 2005.
Doutor Manuel Aureliano Pereira Martins Alves, professor auxiliar
da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve —
autorizada a equiparação a bolseiro, fora do País, durante o período
de 27 de Julho a 7 de Agosto de 2005.
Por despacho de 4 de Março de 2005 do presidente do conselho
directivo da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, proferido por
delegação de competências:
Doutora Teresa Pires Carreira, professora associada da Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve — autorizada a equiparação a bolseiro, fora do País, durante o período
de 28 de Março a 3 de Abril de 2005.
9 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Despacho n.o 6598/2005 (2.a série). — Por despacho de 8 de
Março de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Doutor Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel — nomeado
definitivamente professor auxiliar da Universidade do Algarve, com
efeitos a partir de 1 de Abril de 2005.
Relatório final relativo à nomeação definitiva do professor
auxiliar Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel
O conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade do Algarve, na reunião coordenadora n.o 05/05, de 2
de Março de 2005, e com base nos pareceres fundamentados emitidos
pelos Profs. Doutores Maria Arménia Abreu Fonseca de Carvalho
Teixeira Carrondo e Alfredo Jaime Morais Cravador, professores catedráticos do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade do Algarve, respectivamente,
considera que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo
Doutor Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel satisfaz
os requisitos previstos no artigo 20.o do ECDU, pelo que foi aprovada,
por unanimidade, a nomeação definitiva como professor auxiliar na
Universidade do Algarve.
A Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências
e Tecnologia, Maria da Conceição Abreu e Silva.
9 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Aviso n.o 3281/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que a lista de antiguidade do pessoal não docente da Universidade
da Beira Interior com referência a 31 de Dezembro de 2004 foi aprovada e afixada para consulta nos termos legais.
Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
para reclamação.
14 de Março de 2005. — O Administrador, José Esteves Correia
Pinheiro.
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Despacho (extracto) n.o 6599/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 18 de Dezembro de 2003:
Licenciado José Luís Grañeda Munoz — autorizada a contratação
como assistente convidado, a tempo parcial (20 %) e em regime
de acumulação, além do quadro de pessoal docente da Universidade
da Beira Interior, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 2 de Janeiro de 2004. (Isento de visto do Tribunal
de Contas ao abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado
com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
10 de Março de 2005. — A Chefe de Divisão, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 6600/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 16 de Julho de 2004:
Licenciado Gustavo Orlando Raposo Rodrigues — autorizada a contratação como assistente convidado, a tempo parcial (30 %) e em
regime de acumulação, além do quadro de pessoal docente da Universidade da Beira Interior, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004. (Isento de visto
do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1,
conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de
Agosto.)
11 de Março de 2005. — A Chefe de Divisão, Alda Bebiano Ribeiro.
Rectificação n.o 495/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) n.o 4341/2005 (2.a série) no Diário
da República, 2.a série, n.o 41, de 28 de Fevereiro de 2005, referente
à licenciada Maria Manuela Gomes Ribeiro, rectifica-se que onde
se lê «rescindido o contrato a seu pedido a partir de 31 de Janeiro
de 2004» deve ler-se «rescindido o contrato a seu pedido a partir
de 31 de Dezembro de 2004».
10 de Março de 2005. — A Chefe de Divisão, Alda Bebiano Ribeiro.

Reitoria
o

Despacho (extracto) n. 6601/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade da Beira Interior de 10 de Março de 2005,
foram designados, nos termos do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 216/92,
de 13 de Outubro, e do artigo 15.o do regulamento do mestrado,
para fazerem parte do júri das provas de mestrado em Ensino da
Matemática requeridas pela licenciada Catarina Isabel Ramires
Cosme:
Presidente — Presidente do conselho científico da Universidade
da Beira Interior.
Vogais:
Doutor Pedro Nuno Ferreira Pinto de Oliveira, professor
associado da Universidade do Minho.
Doutor Manuel Joaquim da Silva Loureiro, professor associado da Universidade da Beira Interior.
Doutora Maria Eugénia Neto Ferrão da Silva Barbosa, professora auxiliar da Universidade da Beira Interior.
10 de Março de 2005. — O Reitor, Manuel José dos Santos Silva.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 6602/2005 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2005 do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, nos termos do n.o 2.2 do despacho
de delegação de competências (FCTUC) do reitor publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Doutor António Manuel Mendes Raimundo, professor auxiliar do
Departamento de Engenharia Mecânica — concedida licença sabática, ao abrigo do n.o 1 do artigo 77.o do ECDU, durante o ano
lectivo de 2005-2006. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas.)
3 de Março de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 6603/2005 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Março de 2005 do presidente do conselho directivo:
Licenciado Ricardo José Marques Ferreira — renovado o contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de seis meses, para o desem-

