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UNIVERSIDADE DO ALGARVE

n.o 2.2 do despacho de delegação de competências do reitor publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:

Despacho n.o 10 345/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 20 de Abril de 2005:

Doutor Fernando Manuel dos Santos Perdigão, professor auxiliar no
Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores — concedida licença sabática, ao abrigo do n.o 1 do artigo 77.o
do ECDU, pelo período de um ano, com início em 1 de Setembro
de 2005.

Fernando José Brito da Encarnação — nomeado assessor principal,
área de relações públicas, do quadro de pessoal não docente da
Universidade do Algarve, precedendo concurso, com efeitos a partir
da data da publicação da nomeação no Diário da República, auferindo a remuneração mensal ilíquida equivalente ao índice 710.
22 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extracto) n.o 10 346/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 1 de Abril de 2005:
Mestra Joana Maria Costa Martins das Dores, assistente estagiária,
em regime de substituição, além do quadro de pessoal docente
desta Universidade — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente além do mesmo quadro, por conveniência
urgente de serviço, a partir de 23 de Março de 2005, continuando
em regime de substituição da mestra Florbela dos Santos Machado,
ao abrigo da acção n.o 5.3 do PRODEP III e do n.o 7 do despacho
n.o 556/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 7, de 9 de Janeiro de 2002. (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas.)
20 de Abril de 2005. — A Chefe de Divisão, Alda Bebiano Ribeiro.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Departamento Académico
Aviso n.o 4909/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor de
21 do corrente mês de Abril:
Designados para fazerem parte do júri das provas de doutoramento
em Biologia, na especialidade de Ecologia, requeridas pela licenciada Patrícia Gonçalves Marques Cardoso:
Presidente — Vice-Reitor da Universidade de Coimbra,
Prof. Doutor João Carlos de Sousa Marques (por despacho
de delegação de competências do reitor da Universidade de
Coimbra, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004).
Vogais:
Doutor Dave Raffaelli, professor da University of York,
Reino Unido.
Doutor Pedro Miguel Alfaia Barcia Ré, professor associado
com agregação da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.
Doutora Maria Sofia Júdice Gamito Pires, professora auxiliar da Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente
da Universidade do Algarve.
Doutor João Carlos de Sousa Marques, professor catedrático
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
Doutor Manuel Augusto Simões Graça, professor associado
com agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra.
Doutor Miguel Ângelo do Carmo Pardal, professor auxiliar
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio Vaz.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 10 347/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Abril de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do

18 de Abril de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 10 348/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Abril de 2005 do reitor da Universidade de Coimbra:
Doutor Lélio Quaresma Lobo, professor catedrático do Departamento
de Engenharia Química — 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 fiscalização prévia nos termos do n.o 1 do artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
19 de Abril de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 10 349/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências
e Tecnologia de 14 de Abril de 2005, nos termos do n.o 2.1 do despacho
de delegação de competências do reitor publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Licenciada Rita Cristina Girão Coelho da Silva, assistente no Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores — concedida dispensa de serviço docente, ao abrigo do n.o 1 do artigo 27.o
do ECDU, durante o ano lectivo de 2005-2006.
19 de Abril de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 10 350/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Abril de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do
n.o 2.1 do despacho de delegação de competências do reitor publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Mestre Nuno Miguel Mendonça da Silva Gonçalves, assistente no
Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores — concedida dispensa de serviço docente, ao abrigo dos n.os 1
e 2 do artigo 27.o do ECDU, durante o ano lectivo de 2005-2006.
19 de Abril de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 10 351/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Março de 2005 do presidente do conselho directivo:
Mestre Paulo Maranha Nunes Tiago — contratado como professor
auxiliar convidado, a tempo parcial (20 %), por seis meses, com
início em 21 de Março 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.)
20 de Abril de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 10 352/2005 (2.a série). — Por despachos de 14 de Abril de 2005 do presidente do conselho directivo:
Licenciada Lígia Maria Lisboa Ferreira, técnica profissional principal
dos Serviços Centrais — promovida a técnica profissional especialista (área de secretariado e relações públicas) dos mesmos Serviços,
após publicação do despacho autorizador no Diário da República
e posterior assinatura do termo da aceitação da nomeação.
Rui Nuno da Fonseca Simões, técnico profissional principal dos Serviços Centrais — promovido a técnico profissional especialista (área
de funções executivas de apoio à actividade dos Serviços) dos mesmos Serviços, após publicação do despacho autorizador no Diário
da República e posterior assinatura do termo de aceitação de
nomeação.
(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.)
22 de Abril de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.

