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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Estatuto da Carreira Docente Universitária, pelo que decidiu, por
maioria, propor a sua nomeação definitiva como professora auxiliar
desta Universidade, a partir do dia 16 de Outubro de 2005.
15 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Ciências, João Fernando Alves Ferreira.
22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

N.o 235 — 9 de Dezembro de 2005

de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005 e termo
em 30 de Setembro de 2006, com direito ao vencimento mensal
correspondente a 40 % do índice 100, a que se refere o anexo I
do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 25 324/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Despacho (extracto) n.o 25 330/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Doutora Ana Maria Carneiro Costa e Silva — celebrado contrato
administrativo de provimento como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 15 de Julho
de 2005 e termo em 14 de Julho de 2010, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere
o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato de assistente a partir daquela
data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Licenciada Diana Alexandra da Cunha Marques de Freitas Pereira —
nomeada, precedendo concurso, na categoria de técnica de
2.a classe, da carreira técnica, do quadro da Universidade do Minho,
com efeitos a partir da data do despacho autorizador. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 25 331/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Despacho (extracto) n.o 25 325/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Licenciada Cristina de Jesus Alves Fernandes — nomeada, precedendo concurso, na categoria de técnica de 2.a classe, da carreira
técnica, do quadro da Universidade do Minho, com efeitos a partir
da data do despacho autorizador, considerando-se rescindido o contrato de trabalho a termo como técnica superior de 2.a classe a
partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

Doutor Manuel Alcino Pereira da Cunha — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 17 de Junho de 2005
e termo em 16 de Junho de 2010, com direito ao vencimento mensal
correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere o anexo I
do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se
rescindido o contrato de assistente a partir daquela data. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 326/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Carlota Maria Fernandes dos Santos — celebrado contrato
administrativo de provimento como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 4 de Julho
de 2005 e termo em 3 de Julho de 2010, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere
o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato de assistente convidada a partir
daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
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Despacho (extracto) n. 25 327/2005 (2. série). — Por despacho de 28 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Silke Maria Roettger — celebrado contrato administrativo
de provimento como leitora a 100 %, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2005 e termo
em 14 de Setembro de 2006, com direito ao vencimento mensal
correspondente ao índice 155, escalão 3, a que se refere o anexo I
do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 328/2005 (2.a série). — Por despacho de 26 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Mário Manuel Lima de Matos — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado a 60 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005 e termo em 30 de Setembro de 2006, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 155, escalão 3,
a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 329/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Setembrro de 2005 do reitor da Universidade do
Minho:
Licenciado Eurico António Lopes Soares — celebrado contrato administrativo de provimento como monitor, por conveniência urgente

22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 332/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Maria Alcina Carvalho Ferreira Ribeiro — nomeada provisoriamente,
precedendo concurso, na categoria de assistente administrativa, da
carreira de assistente administrativo, do quadro da Universidade
do Minho, com efeitos a partir da data do despacho autorizador,
considerando-se rescindido o contrato de trabalho a termo como
técnica profissional de 2.a classe de laboratório a partir daquela
data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 333/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Maria João Barros do Lago e Costa Rodrigues — nomeada provisoriamente, precedendo concurso, na categoria de assistente administrativa, da carreira de assistente administrativo, do quadro da
Universidade do Minho, com efeitos a partir da data do despacho
autorizador. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 334/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Maria Manuela dos Santos Carneiro — celebrado contrato de trabalho
a termo para o exercício de funções de auxiliar técnica, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 7 de Setembro
de 2005, pelo período de um ano, eventualmente renovável, se
o desenvolvimento do projecto o justificar, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 199, escalão 1, a que
se refere o anexo ao Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 335/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Sérgio Miguel Valente de Almeida — 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 2 de Novembro 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 ao Decreto-Lei

