N.o 60 — 28 de Março de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 6404/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de
Março de 2005 do conselho directivo da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências
(despacho n.o 22 893/2004), Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004, foi anulado o aviso de abertura de concurso
para provimento de uma vaga de técnico superior estagiário, área
de apoio ao ensino e investigação, do quadro de pessoal não docente
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, publicado
no Diário da República, 2.a série, de 24 de Dezembro de 2004, por
não se encontrar elaborado em conformidade com o disposto no n.o 5
do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
9 de Março de 2005. — A Directora de Administração, Célia Maria
Ferreira Tavares.
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UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Aviso n.o 3168/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 93.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que foram organizadas as listas de antiguidade do pessoal docente
e não docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, com
referência a 31 de Dezembro de 2004, as quais se encontram afixadas
no placard da repartição de pessoal para consulta dos interessados.
O prazo para eventuais reclamações é de 30 dias consecutivos a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
11 de Março de 2005. — O Director, Jorge Crespo.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.o 6407/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de
Março de 2005 do director (proferido por delegação de competências):

Serviços Administrativos

Doutor Mário António Pinto Vieira de Carvalho, professor catedrático
desta Faculdade — autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro durante o período de 28 de Fevereiro a 28 de Julho de 2005.

Despacho (extracto) n.o 6405/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 10 de Fevereiro de 2005:
Doutor José Rodrigues Dias, professor associado desta Universidade — concedida licença sabática durante o ano lectivo de
2005-2006.
Doutora Natércia dos Anjos Arranhado Silveira Godinho Mira, professora associada desta Universidade — concedida licença sabática
no 2.o semestre do ano lectivo de 2004-2005.
Doutor Vasco Manuel Fitas da Cruz, professor associado desta Universidade — concedida licença sabática durante seis meses, com
início em 1 de Outubro de 2005.
Doutor Adão António Nunes de Carvalho, professor auxiliar desta
Universidade — concedida licença sabática no 1.o semestre do ano
lectivo.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Março de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

3 de Março de 2005. — O Director, Jorge Crespo.
Despacho n.o 6408/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Março de 2005 do director (proferido por delegação de competências):
Doutor Casimiro Manuel Marques Balsa, professor auxiliar desta
Faculdade — autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro
durante o período de 11 a 18 de Março de 2005.
9 de Março de 2005. — O Director, Jorge Crespo.
Despacho n.o 6409/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Março de 2005 do director (proferido por delegação de competências):
Doutora Palmira Morais Rocha de Almeida, professora auxiliar desta
Faculdade — autorizada a equiparação a bolseiro no País durante
o período de 1 de Março a 30 de Junho de 2006.
9 de Março de 2005. — O Director, Jorge Crespo.
Despacho n.o 6410/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Março de 2005 do director (proferido por delegação de competências):
Autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro aos seguintes
docentes desta Faculdade:

Reitoria
o

a

Despacho (extracto) n. 6406/2005 (2. série). — Por despacho
do reitor de 8 de Março de 2005, por conveniência urgente de serviço,
foram homologadas as eleições da mesa da assembleia de representantes, bem como dos membros docentes, discentes e não docentes
do conselho directivo da Faculdade de Direito desta Universidade,
com efeitos à data da posse. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
8 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Luísa Machado
Cerdeira.

Faculdade de Medicina Dentária
Aviso n.o 3167/2005 (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 dos funcionários da Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade de Lisboa se encontra afixada nos placards
de informação desta Faculdade.
8 de Março de 2005. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Rectificação n.o 482/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 46, de 7 de Março
de 2005, a p. 3520, o despacho (extracto) n.o 4821/2005 (2.a série),
referente à Doutora Paula Cristina Almeida Remoaldo, rectifica-se
que onde se lê «Por despacho de 3 de Fevereiro de 2004» deve ler-se
«Por despacho de 3 de Dezembro de 2004».
9 de Março de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Doutor Francisco Rui Cádima, professor associado — durante o
período compreendido entre 5 e 10 de Março de 2005.
Doutora Maria Teresa Alves Sousa de Almeida, professora associada — durante o período compreendido entre 7 de Março e 14
de Abril de 2005.
Doutora Maria Teresa Alves de Araújo, professora auxiliar — durante
o período compreendido entre 7 e 11 de Março de 2005.
9 de Março de 2005. — O Director, Jorge Crespo.

Instituto de Tecnologia Química e Biológica
Aviso n.o 3169/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do artigo 28.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que,
pelo prazo de 10 dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República, devidamente autorizado por despacho de 13 de
Dezembro de 2004 do director do Instituto de Tecnologia Química
e Biológica, se encontra aberto concurso externo de acesso para o
provimento de uma vaga de técnico superior de 1.a classe da carreira
de engenharia electrotécnica do quadro de pessoal não docente do
Instituto de Tecnologia Química e Biológica, constante da Portaria
n.o 1105/97, de 5 de Novembro, alterada pelos despachos, reitorais,
n.os 991/98 (2.a série), de 19 de Dezembro de 1997, 13 963/98 (2.a série),
de 15 de Julho, 16 277/2000 (2.a série), de 9 de Agosto, e 96/2003
(2.a série), de 3 de Janeiro.
2 — Validade do concurso — o concurso é válido para a vaga acima
referida, extinguindo-se com o seu preenchimento.
3 — Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 19.o do Decreto-Lei
n.o 13/97, de 17 de Janeiro, foi consultada a Direcção-Geral da Administração Pública, que informou não existir pessoal colocável em situação de inactividade.
4 — Legislação aplicável — artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 184/89,
de 2 de Junho, conjugado com as disposições do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro, e do despacho n.o 1561/98
(2.a série), de 9 de Janeiro, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 22, 2.a série, de 27 de Janeiro de 1998, considerando que o Instituto

