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Serviços de Acção Social
Despacho (extracto) n.o 12 807/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de Dezembro de 2004 do presidente dos Serviços de
Acção Social da Universidade de Coimbra:
Deolinda Monteiro Pacheco Fernandes, empregada de andar/quartos — transita, na sequência de reclassificação profissional, de
acordo com o artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de
Novembro, para a categoria de operador de lavandaria do quadro
dos Serviços Sociais da Universidade de Coimbra.
17 de Maio de 2005. — O Reitor, Fernando Seabra Santos.
Despacho (extracto) n.o 12 808/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Maio de 2005 do presidente dos Serviços de Acção
Social da Universidade de Coimbra:
Luís Filipe Simões Machado, técnico profissional principal (desenhador) — transita, na sequência de reclassificação profissional, de
acordo com o artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de
Novembro, para a categoria de técnico profissional principal (organização e gestão) do quadro dos serviços sociais da Universidade
de Coimbra.
Manuel Alberto Barros Fonseca Prata, operário (encadernador) — transita, na sequência de reclassificação profissional, de
acordo com o artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de
Novembro, para a categoria de fiel de armazém do quadro dos
Serviços Sociais da Universidade de Coimbra.
António José França Cardoso, cozinheiro — transita, na sequência
de reclassificação profissional, de acordo com o artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, para a categoria de operário
(pintor de construção civil) do quadro dos Serviços Sociais da
Universidade de Coimbra.
Constantino José Sousa Fernandes, cozinheiro — transita, na sequência de reclassificação profissional, de acordo com o artigo 7.o
do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, para a categoria
de fiel de armazém do quadro dos Serviços Sociais da Universidade
de Coimbra.
Manuel Antunes Catorze, auxiliar administrativo — transita, na
sequência de reclassificação profissional, de acordo com o artigo 7.o
do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, para a categoria
de empregado bar/snack do quadro dos Serviços Sociais da Universidade de Coimbra.
Amália Prazeres Rodrigues Rego, Esmeralda Maria Torres Veiga
Costa e Maria Fátima Catarino Fernandes Silva, auxiliares de
alimentação — transitam, na sequência de reclassificação profissional, de acordo com o artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99,
de 19 de Novembro, para a categoria de empregada de andar/quartos do quadro dos Serviços Sociais da Universidade de Coimbra.
Maria Graça Pinto Lima Soares, auxiliar de alimentação — transita,
na sequência de reclassificação profissional, de acordo com o
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, para
a categoria de auxiliar administrativo do quadro dos Serviços
Sociais da Universidade de Coimbra.
Paulo Jorge Simões Machado, operário principal (impressor de artes
gráficas) — transita, na sequência de reconversão profissional, de
acordo com o artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de
Novembro, para a categoria de assistente administrativo do quadro
dos Serviços Sociais da Universidade de Coimbra.
24 de Maio de 2005. — O Reitor e Presidente, Fernando Seabra
Santos.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho n.o 12 809/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1
do artigo 25.o dos Estatutos da Universidade de Coimbra e do
artigo 24.o do Regulamento da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra e ao abrigo do disposto nos artigos 17.o
e 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e nos artigos 35.o
a 41.o do Código do Procedimento Administrativo, delego na
Prof.a Doutora Maria Margarida Lopes de Figueiredo, enquanto coordenadora da CHEMPROR2005, a competência para autorizar despesas com aquisição de bens e serviços dentro das verbas orçamentadas
e elegíveis para o referido projecto até ao montante de E 12 000,
exceptuando as prestações de serviços em regime liberal e as que
originem a celebração de contratos de avença e de tarefa previstos
no n.o 7 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 41/84, de 3 de Fevereiro,
escolhendo, dentro do limite indicado, o procedimento adequado nos
termos do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e praticar os actos
a ele inerentes.
Consideram-se ratificados os actos da coordenadora acima indicada
que, no âmbito das matérias atrás referidas, hajam sido praticados
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entre 1 de Dezembro de 2004 e a data de publicação do presente
despacho.
1 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Lélio
Quaresma Lobo.
Despacho n.o 12 810/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1
do artigo 25.o dos Estatutos da Universidade de Coimbra e do
artigo 24.o do Regulamento da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra e ao abrigo do disposto nos artigos 17.o
e 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e nos artigos 35.o
a 41.o do Código do Procedimento Administrativo, delego no
Prof. Doutor Carlos Manuel Baptista Fiolhais, enquanto coordenador
do projecto POSI/652/2.2/C/NRE, a competência para autorizar despesas com aquisição de bens e serviços dentro das verbas orçamentadas
e elegíveis para o referido projecto até ao montante de E 12 000,
exceptuando as prestações de serviços em regime liberal e as que
originem a celebração de contratos de avença e de tarefa previstos
no n.o 7 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 41/84, de 3 de Fevereiro,
escolhendo, dentro do limite indicado, o procedimento adequado nos
termos do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e praticar os actos
a ele inerentes.
Consideram-se ratificados os actos do coordenador acima indicado
que, no âmbito das matérias atrás referidas, hajam sido praticados
entre 1 de Março de 2005 e a data de publicação do presente despacho.
6 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Lélio
Quaresma Lobo.
Despacho n.o 12 811/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1
do artigo 25.o dos Estatutos da Universidade de Coimbra e do
artigo 24.o do Regulamento da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra e ao abrigo do disposto nos artigos 17.o
e 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e nos artigos 35.o
a 41.o do Código do Procedimento Administrativo, delego no
Prof. Doutor Luís Alberto Proença Simões da Silva, enquanto coordenador da unidade de investigação n.o 55/94, Instituto de Tecnologias
de Produção na Construção, a competência para autorizar despesas
com aquisição de bens e serviços dentro das verbas orçamentadas
e elegíveis para o referido projecto até ao montante de E 12 000,
exceptuando as prestações de serviços em regime liberal e as que
originem a celebração de contratos de avença e de tarefa previstos
no n.o 7 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 41/84, de 3 de Fevereiro,
escolhendo, dentro do limite indicado, o procedimento adequado nos
termos do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e praticar os actos
a ele inerentes.
Consideram-se ratificados os actos do coordenador acima indicado
que, no âmbito das matérias atrás referidas, hajam sido praticados
entre 3 de Março de 2005 e a data de publicação do presente despacho.
6 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Lélio
Quaresma Lobo.

Faculdade de Medicina
Rectificação n.o 1007/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 96, de 18 de Maio
de 2005, o aviso n.o 11 241/2005, referente à constituição do júri do
concurso para provimento de uma vaga de técnico superior principal,
área de apoio ao ensino e investigação, procede-se à seguinte rectificação. Assim, rectifica-se que onde se lê «técnico superior estagiário» deve ler-se «técnico superior principal».
20 de Maio de 2005. — A Directora de Administração, Célia Maria
Ferreira Tavares Cravo.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Contrato (extracto) n.o 1214/2005. — Por despacho do reitor da
Universidade de Évora de 9 de Março de 2005:
Licenciada Regina Célia Santos da Costa Corte-Real — celebrado
contrato de trabalho a termo certo para exercer funções correspondentes à categoria de técnica superior de 2.a classe, no âmbito
do projecto de investigação «A surveillance system for assessing
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and monitoring of desertification (DeSurvey)», com efeitos a partir
de 1 de Abril de 2005 e pelo período de três anos.

4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da sessão do conselho do dia 3 de Novembro de 2004.

5 de Maio de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

8 de Novembro de 2004. — O Presidente do CC-ADCA, Manuel
d’Orey Cancela de Abreu.

Contrato (extracto) n.o 1215/2005. — Por despacho do reitor da
Universidade de Évora de 30 de Março de 2005:

22 de Abril de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

Pedro Filipe Espanhol Lopes — celebrado contrato de trabalho a
termo certo para exercer funções correspondentes à categoria de
técnico profissional de 2.a classe, no âmbito do apoio ao Projecto
Seguranet, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2005 e pelo período
de um ano, renovável até ao final do Projecto.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Letras

5 de Maio de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

Despacho (extracto) n.o 12 816/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 12 de Maio de 2005, proferido por delegação
do reitor:

Despacho (extracto) n.o 12 812/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 12 de Abril de 2005:
Mestre Ana Alexandra Lázaro Vieira da Silva, assistente desta Universidade — concedida dispensa total de serviço docente para o
ano lectivo de 2005-2006.

Doutor Gonçalo Brito Guapo Teles Vieira — celebrado contrato
administrativo de provimento com esta Faculdade para exercer as
funções de professor auxiliar além do quadro com efeitos a partir
de 6 de Abril de 2005, considerando-se exonerado do lugar anterior.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Abril de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

25 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro
Pina.

Despacho (extracto) n.o 12 813/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 18 de Abril de 2005:

Despacho (extracto) n.o 12 817/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 12 de Maio de 2005, proferido por delegação
do reitor:

Licenciada Anabela Dias Ferreira Belo, assistente desta Universidade — concedida dispensa total de serviço docente, com início
em 15 de Setembro de 2005, pelo período de um ano.
22 de Abril de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 12 814/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 18 de Janeiro de 2005:
Licenciada Maria Luísa Ferreira Nunes dos Santos — dado por findo
o respectivo contrato administrativo de provimento como assistente
convidada, em regime de acumulação, 30 %, com efeitos a partir
de 11 de Maio de 2005. (Não carece de fiscalização do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
4 de Maio de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 12 815/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 2 de Março de 2005:
Licenciada Ana Artur Marques, assistente estagiária — prorrogado
o respectivo contrato, por um ano, com efeitos a 12 de Março
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Maio de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Rectificação n.o 1008/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 57, de 22 de Março de 2005, a
p. 4613, o despacho (extracto) n.o 6196/2005 (2.a série), de novo se
publica:
Doutor José Júlio Braga Correia da Silva, professor auxiliar provisório — nomeado definitivamente na mesma categoria. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório de provimento definitivo do professor auxiliar da Universidade de Évora do Doutor José Júlio Braga Correia da
Silva.
Nos termos do n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, tendo em conta o relatório apresentado nesse sentido
pelo candidato, o conselho científico da área departamental de Ciências Agrárias da Universidade de Évora regista o seguinte:
1 — Reunido o CC-ADCA, foi submetido à apreciação deste o
processo referente ao Doutor José Júlio Braga Correia da Silva, que
requeria o seu provimento definitivo.
2 — Os pareceres dos Professores Alfredo Augusto Cunhal Gonçalves Ferreira e Ricardo Paulo Serralheiro são ambos positivos quer
do ponto de vista pedagógico quer do ponto de vista da produção
científica.
3 — Após alguma troca de impressões, seguiu-se a votação do provimento solicitado pelo requerente, tendo o mesmo sido aprovado
por unanimidade.

Doutor Manuel Luís Violante Batoréo — celebrado contrato administrativo de provimento com esta Faculdade para exercer as funções de professor auxiliar além do quadro com efeitos a partir
de 19 de Abril de 2005, considerando-se exonerado do lugar anterior. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro
Pina.
Despacho (extracto) n.o 12 818/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 12 de Maio de 2005, proferido por delegação
do reitor:
Maria de Fátima Marques Dias Antunes dos Reis, professora auxiliar
de nomeação provisória — nomeada definitivamente professora
auxiliar com efeitos a partir de 7 de Junho de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro
Pina.
Despacho (extracto) n.o 12 819/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 12 de Maio de 2005, proferido por delegação
do reitor:
Doutor Mário Rui Nunes Neves — celebrado contrato administrativo
de provimento com esta Faculdade para exercer as funções de professor auxiliar além do quadro com efeitos a partir de 6 de Abril
de 2005, considerando-se exonerado do lugar anterior. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro
Pina.

Faculdade de Medicina Dentária
Despacho (extracto) n.o 12 820/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 1 de Março de
2005, proferido por delegação:
Joana Rita Ramos Infante — autorizado o contrato de prestação eventual de serviço como monitora da Faculdade de Medicina Dentária
da Universidade de Lisboa, nos termos do Decreto-Lei n.o 35/85,
de 1 de Fevereiro, e do ECDU, válido por um ano, renovável
por três vezes, por conveniência urgente de serviço, com início
em 1 de Março de 2005. (Não carece de visto prévio do Tribunal
de Contas.)
25 de Maio de 2005. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.
Despacho (extracto) n.o 12 821/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 1 de Março de
2005, proferido por delegação:
Clara Gomes Panão Viana — autorizado o contrato de prestação eventual de serviço como monitora da Faculdade de Medicina Dentária

