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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Raquel Gonçalves Ramalho (a).
Raquel Sousa Reis (a).
Renato André de Matos Estrela (a).
Rita Alexandra dos Santos Garcia de Carvalho (a).
Rita Patrícia Teixeira Scarlet (a).
Rita Sofia Mendes Martins (a).
Rodrigo Gonçalo Toito Alberto (a).
Rodrigo Manuel das Neves Paulino (a).
Rui Miguel Pinto Papudo (a).
Rui Pedro Moreira da Rocha Pereira Marques (a).
Rute Maria Alves Correia (a).
Sandra Cristina Ferreira Vieira Fonseca (a).
Sandra Filipa Godinho Mendes (a).
Sandra Filipa Lisboa Caiado de Oliveira (a).
Sandra Maria Azevedo Faleiro Barata (a).
Sandra Maria Dias Martins (a).
Sandra Maria Guarino Correia Matias (a).
Sandra Maria Lopes Moniz (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandra Maria Teixeira Caetano (a).
Sandra Rita dos Santos Eloy Faial Palhares (a).
Sara Mónica Moutinho Barbosa de Melo (a).
Sérgio Manuel Fernandes Cristóvão (a).
Sérgio Marques Pedreiras (a).
Sérgio Miguel Carreiro Ramalhete (a).
Sérgio Paulo Gaspar Antunes (a).
Sílvia Alexandra Pereira Rodrigues (a).
Sílvia Garcia Marques (a).
Sílvia Patrícia Martins Serrano (a).
Sofia Alexandra Júlio do Carmo (a).
Sofia Carla da Silva Ferreira Marques Moita (a).
Sofia Carla Pereira da Silva (a).
Sofia Cristina Duarte Vicente Moreira Esteves (a).
Sónia Cristina de Almeida Cardoso (a).
Sónia de Jesus da Fonseca Tavares (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sónia Margarida Rodrigues Pereira (a).
Sónia Maria Aniceto Morgado (a).
Susana Cristina Mendes Catarino da Costa (a).
Susana Cristina Sandino Martinho (a).
Susana do Rosário Almeida Amado Afonso (a).
Susana Isabel Dias da Silva de Noronha Penaguião (a).
Susana Isabel Ferreira Batista Ourives (a).
Susana Maria Catum Rodrigues Lourenço (a).
Susana Maria Gomes Ferrão de Melo (a).
Susana Maria Teles Teixeira (a).
Susana Martins Duarte (a).
Tânia Carvalho Falcão Pinto (a).
Tiago Costa Januário (a).
Tiago Miguel Neves Figueira (a).
Vânia Alexandra das Dores Azevedo de Sousa Pina (a).
Vítor Manuel Gomes Pereira (a).
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Despacho (extracto) n.o 17 631/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Joaquín Núnez Sabarís — autorizada a denúncia do contrato
administrativo de provimento na categoria de leitor, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
25 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 632/2005 (2.a série). — Por despachos de 30 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
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(a) Não compareceu para realização da prova.
(b) Classificação da prova inferior a 9,5 valores.
A presente lista encontra-se afixada no átrio do Edifício C5 da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O processo do
concurso encontra-se disponível para consulta na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Campo Grande, Edifício C5, 4.o,
sala 5.4.03, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.
20 de Julho de 2005. — O Secretário-Coordenador, Jorge Ferreira
Cardoso.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 17 630/2005 (2.a série). — Por despachos de 21 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Alice Cláudia Pacheco Lavrador Teixeira — autorizada a
renovação de contrato de trabalho a termo como técnica de
2.a classe, na Universidade do Minho, pelo período de seis meses,
com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Licenciada Sandra Cerqueira Amorim — autorizada a renovação de
contrato de trabalho a termo como técnica superior de 2.a classe
a 50 %, na Universidade do Minho, pelo período de um ano, com
efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Licenciado Tommaso Rada — celebrado contrato de trabalho a termo
certo para o exercício de funções de técnico superior de 2.a classe,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de
Julho de 2005, pelo período de três anos, não renovável, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 435, escalão 3,
a que se refere o anexo do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Licenciada Paula Matilde Lopez Perez — celebrado contrato de trabalho a termo para o exercício de funções de técnica superior de
2.a classe, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Julho de 2005, pelo período de três anos, não renovável,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 435,
escalão 3, a que se refere o anexo do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
Mestre Elisabeth Rosado Balmayor — celebrado contrato de trabalho
a termo para o exercício de funções de técnica superior de 2.a classe,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de
Julho de 2005, pelo período de três anos, não renovável, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 435, escalão 3,
a que se refere o anexo do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Mestre Wojciech Szymczyk — celebrado contrato de trabalho a termo
para o exercício de funções de técnico superior de 2.a classe, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Julho
de 2005, pelo período de três anos, não renovável, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 435, escalão 3,
a que se refere o anexo do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 633/2005 (2.a série). — Por despachos de 30 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Paulo Alexandre Ricardo Monsanto — celebrado contrato
de trabalho a termo para o exercício de funções de especialista
de informática do grau 1, nível 2, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2005, pelo período
de um ano, eventualmente renovável, se o desenvolvimento do projecto o justificar, com direito ao vencimento mensal correspondente
ao índice 480, escalão 1, a que se refere o anexo do Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Licenciada Sara Joana Gomes da Costa de Oliveira — celebrado contrato de trabalho a termo para o exercício de funções de especialista
de informática do grau 1, nível 2, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2005, pelo período
de um ano, eventualmente renovável, se o desenvolvimento do projecto o justificar, com direito ao vencimento mensal correspondente
ao índice 480, escalão 1, a que se refere o anexo do Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Licenciado Luís Miguel Ferreira da Costa Mendonça — celebrado
contrato de trabalho a termo para o exercício de funções de especialista de informática do grau 1, nível 2, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 18 de Julho de 2005, pelo período
de um ano, eventualmente renovável, se o desenvolvimento do projecto o justificar, com direito ao vencimento mensal correspondente
ao índice 480, escalão 1, a que se refere o anexo do Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
25 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 634/2005 (2.a série). — Por despachos de 20 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Maria Clara Fernandes Rodrigues — autorizada a renovação de contrato de trabalho a termo como assistente administrativa, na Uni-

