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N.o 149 — 4 de Agosto de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Reitoria
o

Despacho n. 16 851/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
estabelecido nos n.os 3 e 4 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, e nas disposições conjugadas do artigo 35.o dos Estatutos
da Universidade de Aveiro, aprovados pelo Despacho Normativo
n.o 52/89, de 1 de Junho, e do artigo 9.o da resolução do senado
sobre orgânica e funcionamento das unidades e serviços da Universidade de Aveiro, aprovada em sessão de 12 de Fevereiro de 1993,
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 129, de 3 de Junho
de 1993, e considerando que o curriculum vitae publicado em anexo
evidencia perfil adequado e é demonstrativo da aptidão e da experiência profissional necessárias ao exercício do cargo em que é investido, nomeio, em comissão de serviço, para o exercício das funções
de director dos Serviços Académicos e Administrativos o licenciado
Mário Luís Dias Forte Pelaio, consultor jurídico de 1.a classe do quadro
de pessoal não docente da Universidade de Aveiro.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 7 de Julho
de 2005, inclusive.
7 de Julho de 2005. — A Reitora, Maria Helena Vaz Carvalho
Nazaré.
Síntese curricular
Identificação:
Nome — Mário Luís Dias Forte Pelaio;
Data de nascimento — 20 de Janeiro de 1969;
Estado civil — casado;
Naturalidade — Glória, Aveiro.
Formação académica:
Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
Pós-graduação em Estudos Europeus (Direito Comunitário), pela
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Actividade profissional:
1996 — ingressou na Universidade de Aveiro como estagiário
da carreira técnica superior, consultor jurídico, integrando
assessoria jurídica, onde elaborou estudos, pareceres, informações e outras funções consultivas de natureza jurídica relacionadas com o direito aplicável às universidades públicas, em
geral, e à Universidade de Aveiro, em particular, instruiu processos disciplinares, participou na concepção de regulamentos
internos e externos e prestou apoio transversal aos vários
serviços;
1997 — nomeado consultor jurídico de 2.a classe do quadro de
pessoal não docente da Universidade de Aveiro, após a conclusão do período probatório, permanecendo integrado na
assessoria jurídica;
Desde 2000 — nomeado consultor jurídico de 1.a classe do quadro
de pessoal não docente da Universidade de Aveiro, passando
a integrar a Secção de Aquisições e Contratos dos Serviços Financeiros e do Património, onde elaborou e acompanhou toda a
tramitação burocrática conducente à contratação de fornecimentos e empreitadas, designadamente elaborando processos de concurso e editais, integrando júris e elaborando ainda informações
e pareceres nessas matérias.
Actividades desenvolvidas como dirigente:
2001 — nomeado, em regime de comissão de serviço, chefe de
divisão dos Recursos Humanos da Universidade de Aveiro;
2005 — nomeado, em regime de substituição, director dos Serviços Académicos e Administrativos da Universidade de
Aveiro.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extracto) n.o 16 852/2005 (2.a série). — Por despachos do reitor da Universidade da Beira Interior:
De 27 de Junho de 2005:
Doutor Paulo Rodrigues Lima Vargas Moniz, professor associado — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período
compreendido entre 1 e 7 de Setembro de 2005.
De 6 de Julho de 2005:
Doutor Eduardo José Marcos Camilo, professor auxiliar — concedida
equiparação a bolseiro fora do País no período compreendido entre
7 e 11 de Julho de 2005.

Doutor Rui Bertrand Baldaque Romão, professor auxiliar — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período compreendido
entre 14 e 20 de Julho de 2005.
De 8 de Julho de 2005:
Mestre Pedro Mendes Ferrão Simões Patrício, assistente — concedida
equiparação a bolseiro fora do País no período compreendido entre
4 e 11 de Setembro de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Julho de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Faculdade de Medicina
Rectificação n.o 1314/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 132, de 12 de Julho
de 2005, o despacho n.o 15 196/2005, referente à renovação do contrato
de trabalho a termo certo, rectifica-se que onde se lê «por despacho
de 16 de Dezembro de 2004» deve ler-se «por despacho de 18 de
Junho de 2005».
13 de Julho de 2005. — A Directora de Administração, Célia Maria
Ferreira Tavares Cravo.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Despacho (extracto) n.o 16 853/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 28 de Junho de 2005:
Doutor Eduardo Álvaro do Carmo Figueira, professor associado desta
Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 16 a 19 de Junho de 2005.
4 de Julho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 16 854/2005 (2.a série). — Por despachos do reitor da Universidade de Évora de 22 de Junho de 2005:
Concedida equiparação a bolseiro fora do País:
À Doutora Maria Ermelinda Vaz Lourenço, professora catedrática
desta Universidade — no período de 26 de Junho a 3 de Julho
de 2005.
À Doutora Maria do Rosário Gamito de Oliveira, professora catedrática desta Universidade — no período de 26 de Junho a 3 de
Julho de 2005.
Ao Doutor António Domingos Heitor da Silva Reis, professor associado desta Universidade — no período de 2 a 13 de Julho de 2005.
Ao Doutor Carlos José dos Reis Roquete, professor associado desta
Universidade — no período de 26 a 29 de Junho de 2005.
Ao Doutor Francisco Lúcio Reis Borges Brito dos Santos, professor
associado desta Universidade — nos períodos de 11 a 13 de Julho
e de 29 de Julho a 7 de Agosto de 2005.
Ao Doutor João Manuel Pereira Ramalho Serrano, professor auxiliar
desta Universidade — no período de 20 a 22 de Junho de 2005.
Ao Doutor José Júlio Braga Correia da Silva, professor auxiliar desta
Universidade — no período de 23 a 25 de Junho de 2005.
4 de Julho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 16 855/2005 (2.a série). — Por despachos do reitor da Universidade de Évora de 20 de Junho de 2005:
Doutora Ana Maria Guedes Almeida e Silva, professora associada
desta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do
País no período de 20 a 23 de Junho de 2005.
Doutor Russell Gerardo Alpizar Jara, professor associado desta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 13 a 22 de Julho de 2005.
4 de Julho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

