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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

9 — Plano de estudos — o constante do anexo ao despacho
n.o 17 719/2000, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 200,
de 30 de Agosto de 2000, com a rectificação n.o 3041/2000, publicada
no Diário da República, 2.a série, n.o 287, de 14 de Dezembro de
2000.
5 de Julho de 2005. — A Vice-Reitora, Isabel P. Martins.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Reitoria
Despacho n.o 16 800/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 216/92, de 13 de Outubro, e no
artigo 17.o do Regulamento do Curso de Mestrado em Cultura e
Literatura Anglo-Americanas, o júri para apreciação da dissertação
de mestrado apresentada pela licenciada Maria Alice dos Santos Carvalho Araújo Costa Cardoso com o tema «William Faulkner — Comportamentos trágicos e dissolução social — Uma análise das short stories: Barn Burnin, Dry September, That Evening Sun, A Rose for
Emil e Red Leaves», terá a seguinte constituição:
Presidente — Doutora Maria Zina Gonçalves de Abreu, professora associada da Universidade da Madeira.
Vogais:
Doutor Carlos Manuel da Rocha Borges de Azevedo, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Doutor Mário Carlos Fernandes Avelar, professor associado
com agregação da Universidade Aberta.
13 de Julho de 2005. — Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.)

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Médicas
Despacho (extracto) n.o 16 801/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Julho de 2005 do reitor da Universidade Nova de
Lisboa:
Licenciada Joana Miguel Dias Coelho — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado da
disciplina de Anatomia I, a tempo parcial (40 % de dois terços
do escalão 1, índice 140), por urgente conveniência de serviço e
em regime de acumulação, a partir de 6 de Julho de 2005, por
um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos.
Licenciado Pedro Miguel da Silva Neves de Morais Sarmento — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de
assistente convidado da disciplina de Terapêutica Geral, a tempo
parcial (40 % de dois terços do escalão 1, índice 140), por urgente
conveniência de serviço e em regime de acumulação, a partir de
6 de Julho de 2005, por um ano.
Licenciada Sofia Lopes Calado — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado da disciplina de Neurologia, a tempo parcial (40 % de dois terços do
escalão 1, índice 140), por urgente conveniência de serviço e em
regime de acumulação, a partir de 6 de Julho de 2005, por um
ano.
Licenciado António Manuel Chiado de Andrade — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado da disciplina de Cirurgia I, a tempo parcial (40 % de dois
terços do escalão 1, índice 140), por urgente conveniência de serviço
e em regime de acumulação, a partir de 13 de Julho de 2005,
por um ano.
Licenciada Mavilde Rodrigues Arantes da Silva — autorizado o contrato de prestação eventual de serviços na categoria de monitor
da disciplina de Anatomia II (40 % de dois terços do escalão 1,
índice 100), por urgente conveniência de serviço e em regime de
acumulação, a partir de 6 de Julho de 2005, por um ano, renovável
por períodos de igual duração, até ao máximo de três vezes, se
entretanto não ingressar em grau superior na carreira médica.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Junho de 2005. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
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Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Despacho n.o 16 802/2005 (2.a série). — Por despacho de 13
de Julho de 2005 do director (proferido por delegação de competências), foi concedida equiparação a bolseiro, no estrangeiro, aos
seguintes docentes desta Faculdade:
Doutora Fernanda Vitória Guerra Bernardes de Miranda Menêndez,
professora auxiliar desta Faculdade — durante o período compreendido entre 10 e 17 de Julho de 2005.
Doutora Maria José Leitão Barroso Roxo, professora auxiliar desta
Faculdade — durante o período compreendido entre 11 e 13 de
Julho de 2005.
Doutor Pedro António Almeida Cardim, professor auxiliar desta
Faculdade — durante o período compreendido entre 18 e 20 de
Julho de 2005.
13 de Julho de 2005. — O Director, João Sàágua.
Despacho n.o 16 803/2005 (2.a série). — Foram autorizadas, por
despacho do reitor da Universidade Nova de Lisboa de 6 de Julho
de 2005, as nomeações em comissão de serviço dos professores associados Doutores Luís António Vicente Baptista e Luís Nuno Espinha
da Silveira como subdirectores da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, por conveniência urgente de serviço, a partir de 14 de
Junho de 2005.
14 de Julho de 2005. — O Director, João Sàágua.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Aviso n.o 7070/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 6 de
Julho de 2005 proferido por delegação de competências:
Doutor Rodrigo Ferrão de Paiva Martins, professor catedrático — alterado o período de equiparação a bolseiro no período
de 2 a 10 de Julho de 2005, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 122, de 28 de Junho de 2005, a p. 9466, aviso
n.o 6319/2005 (2.a série), para o período de 2 a 12 de Julho de
2005.
Doutora Elvira Maria Correia Fortunato, professora associada — alterado o período de equiparação a bolseiro no período de 2 a 10
de Julho de 2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 122,
de 28 de Junho de 2005, a p. 9466, aviso n.o 6319/2005 (2.a série),
para o período de 2 a 12 de Julho de 2005.
8 de Julho de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.
Aviso n.o 7071/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Julho
de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Márcia Gomes Vilarigues — celebrado contrato de trabalho a termo
certo para desempenhar funções correspondentes à categoria de
técnica superior de 2.a classe, com efeitos a partir de 1 de Julho
de 2005, pelo período de seis meses, renovável por períodos de
igual duração, até ao máximo de dois anos. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Julho de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Farmácia
Aviso n.o 7072/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no n.o 1 do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
faz-se público que, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, devidamente
autorizado por despacho de 3 de Junho de 2005 do presidente do
conselho directivo da Faculdade de Farmácia da Universidade do
Porto, se encontra aberto concurso externo de ingresso para admissão
de um estagiário da carreira técnica superior com vista ao provimento
como técnico superior de 2.a classe (área de administração universitária) do quadro da Faculdade de Farmácia da Universidade do
Porto.
2 — Somente será admitido a estágio um candidato.
3 — O presente concurso é válido para o lugar indicado, caducando
com o seu preenchimento.
4 — Foi efectuada consulta, nos termos do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 13/97, de 17 de Janeiro, à Direcção-Geral de Administração
Pública, bem como dado cumprimento da orientação técnica

