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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

