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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

penho de funções equiparadas a técnico de 2.a classe no Departamento de Ciências da Terra, a partir de 23 de Março de 2005.
(Não carece de verificação prévia, nos termos do n.o 1 do artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
9 de Março de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 6604/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 7 de Março de 2005, nos termos do n.o 2.3 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:
Mestre Paulo dos Santos Antunes, assistente no Departamento de
Matemática — concedida equiparação a bolseiro, de longa duração,
fora do País, durante o ano lectivo de 2005-2006.
9 de Março de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 6605/2005 (2.a série). — Por despachos
do presidente do conselho directivo:
De 27 de Setembro de 2004:
Doutor Anthony Alan Shelton — contratado como professor auxiliar
convidado, a tempo parcial (30 %), por um ano, com início em
27 de Setembro de 2004.
De 16 de Fevereiro de 2005:
Licenciado João Manuel Frade Belo Bicker — contratado como assistente convidado, a tempo parcial, em regime de acumulação de
funções (40 %), por um ano, com início em 16 de Fevereiro de
2005.
De 21 de Fevereiro de 2005:
Doutor Manuel Álvares de Macedo Portilheiro — contratado como
professor auxiliar convidado, por um ano, com início em 21 de
Fevereiro de 2005.
De 22 de Fevereiro de 2005:
Doutor Pedro Gomes Cabral Santarém Andrade, assistente — contratado provisoriamente, por um quinquénio, como professor auxiliar, nos termos do n.o 2 do artigo 11.o da Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, com início em 2 de Fevereiro de 2005, considerando-se
rescindido o anterior contrato desde aquela data.
Doutor Paulo Manuel Antunes Mendes Gordo, assistente — contratado provisoriamente, por um quinquénio, como professor auxiliar,
nos termos do n.o 2 do artigo 11.o da Lei n.o 19/80, de 16 de
Julho, com início em 2 de Fevereiro de 2005, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 8 de Março de 2005:
Ricardo de Jesus Gomes, monitor — rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato, a partir de 28 de Fevereiro de 2005, inclusive.
(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.)
10 de Março de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Rectificação n.o 496/2005. — Por ter sido mandado publicar, com
inexactidão, o despacho (extracto) n.o 2092/2005, no Diário da República, 2.a série, n.o 20, de 28 de Janeiro de 2005, a p. 1413, referente
à requisição de Maria de Lurdes de Jesus Alves Mateus, como auxiliar
técnica, para o exercício de funções no Departamento de Engenharia
Informática, rectifica-se que onde se lê «com efeitos a 31 de Novembro
de 2004» deve ler-se «com efeitos a 3 de Novembro de 2004». (Não
carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Rectificação n.o 497/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho do vice-reitor de 17 de Fevereiro de 2005, proferido por delegação, e respeitante ao contrato administrativo de pro-

vimento do licenciado Bruno Filipe Correia Bastardo da Silva Ribeiro,
rectifica-se que onde se lê «Reitoria» deve ler-se «Universidade de
Lisboa, Museu Nacional de História Natural, Departamento de Miniralogia e Geologia».
9 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Luísa Machado
Cerdeira.
Rectificação n.o 498/2005. — Por ter saído com inexactidão o
edital (extracto) n.o 385/2005 (2.a série) no Diário da República,
2.a série, n.o 41, de 28 de Fevereiro de 2005, relativo ao concurso
para provimento de dois lugares de professor associado, 2.o grupo
(Ciências Biológicas), da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa, rectifica-se que onde se lê «Provimento de dois lugares
de professor associado, 2.o grupo (Ciências Biológicas), da Faculdade
de Farmácia da Universidade de Lisboa,» deve ler-se «Provimento
de dois lugares de professor associado, 2.o grupo (Ciências Biológicas),
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com preferência
para candidaturas com experiência pedagógica e científica inserida
nas áreas biológicas do plano de estudos de licenciatura em Ciências
Farmacêuticas.
11 de Março de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.
Rectificação n.o 499/2005. — Por ter saído com inexactidão o
edital (extracto) n.o 381/2005 (2.a série) no Diário da República,
2.a série, n.o 40, de 25 de Fevereiro de 2005, relativo ao cuncurso
para provimento de um lugar de professor associado, 1.o grupo, Ciências Químicas e Físico-Químicas, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, rectifica-se que onde se lê «Provimento de um
lugar de professor associado, 1.o grupo (Ciências Químicas e Físico-Químicas), da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa,»
deve ler-se «Provimento de um lugar de professor associado, 1.o grupo
(Ciências Químicas e Físico-Químicas), da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Lisboa, com preferência para candidaturas com
experiência pedagógica e científica inserida no âmbito da Química
Farmacêutica e Toxicologia».
11 de Março de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Rectificação n.o 500/2005. — Tendo sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 47, de 8 de Março de
2005, a p. 3655, despacho n.o 4962/2005, o júri do concurso para
provimento de um lugar para professor associado para o grupo de
disciplinas de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desta Universidade, procede-se à respectiva rectificação. Assim,
onde se lê «nomeados os professores a seguir indicados para fazerem
parte do júri do concurso para provimento de um lugar para o grupo
de disciplinas de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas desta Universidade:» deve ler-se «nomeados os professores
a seguir indicados para fazerem parte do júri do concurso para provimento de um lugar de professor associado para o grupo de disciplinas
de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desta
Universidade:».
10 de Março de 2005. — A Administradora, Fernanda Martinez
Cabanelas Antão.
Rectificação n.o 501/2005. — Tendo sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 48, de 9 de Março de
2005, a p. 3773, despacho n.o 5134/2005, o júri do concurso para
provimento de um lugar para professor associado para o grupo de
disciplinas de Estudos Franceses da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas desta Universidade, procede-se à respectiva rectificação.
Assim, onde se lê «nomeados os professores a seguir indicados para
fazerem parte do júri do concurso para provimento de um lugar para
o grupo de disciplinas de Estudos Franceses da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas desta Universidade:» deve ler-se «nomeados os
professores a seguir indicados para fazerem parte do júri do concurso
para provimento de um lugar de professor associado para o grupo
de disciplinas de Estudos Franceses da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas desta Universidade:».
10 de Março de 2005. — A Administradora, Fernanda Martinez
Cabanelas Antão.

