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De 30 de Outubro de 2006:
À mestra Maria João Feio Pontes Ramalhão, assistente convidada
a 60 % — no período de 8 a 11 de Novembro de 2006.
De 6 de Novembro de 2006:
Ao Doutor Manuel Pedro da Fonseca Paulo, professor associado
com agregação — no período de 3 a 5 de Novembro de 2006.
Concedida equiparação a bolseiro no País:
De 30 de Outubro de 2006:
Ao Doutor Afonso Manuel Pinhão Ferreira, professor catedrático — no período de 9 a 11 de Novembro de 2006.
Ao Doutor Jorge Manuel de Carvalho Dias Lopes, professor associado com agregação — no período de 9 a 11 de Novembro de 2006.
À Doutora Maria Cristina Pinto Coelho Mendonça de Figueiredo
Pollmann — no período de 9 a 11 de Novembro de 2006.
De 14 de Novembro de 2006:
À mestra Ana Paula Rodrigues Rocha Amorim Martins Peres, assistente convidada a 20 % — no dia 9 de Novembro de 2006.
21 de Novembro de 2006. — A Secretária, Lúcia de Fátima Raposo
Antunes.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.o 25 155/2006
São designados os seguintes professores para fazerem parte do júri
da equivalência ao grau de doutor no ramo de Física do Instituto
Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa, requerida pelo
licenciado António Manuel Marques Fonseca:
Presidente — Reitor da Universidade Técnica de Lisboa.
Vogais:
Doutor Fernando Manuel Moreira Serra, professor associado do
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Luís Miguel de Oliveira e Silva, professor associado do
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Paulo Manuel de Araújo Sá, professor auxiliar da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto.
7 de Novembro de 2006. — O Vice-Reitor, R. Bruno de Sousa.

funções de assistente convidada, em regime de dedicação exclusiva,
por mais três anos, com início em 2 de Janeiro de 2007.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 25 156/2006
Por despacho de 10 de Novembro de 2006 do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi autorizado o contrato administrativo de provimento como leitor do Dr. Gordon Edwards Grams,
com efeitos a partir da mesma data. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2006. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Aviso n.o 13 131/2006
Em conformidade com o processo eleitoral referente à composição
do conselho científico da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Mirandela, faz-se público que foi eleito para presidente do mesmo
o professor-adjunto, da mesma Escola, Adriano Martins dos Santos,
com efeitos a partir de 24 de Outubro de 2006.
30 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Aviso n.o 13 132/2006
Em conformidade com o processo eleitoral referente à composição
do conselho científico da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Bragança, faz-se público que foi eleito para presidente do mesmo
o professor-adjunto, da mesma Escola, Américo Vicente Teixeira
Leite, com efeitos a partir de 28 de Outubro de 2006.
30 de Outubro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 25 157/2006

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Aviso n.o 13 130/2006
Por despacho de 6 de Novembro de 2006 do presidente do conselho
directivo deste Instituto, por delegação de competências:
Foi ao licenciado João José Marçal Grilo Morais Martins autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato
administrativo de provimento além do quadro para exercer as funções
de assistente convidado em regime de tempo integral, por mais três
anos, com início em 22 de Fevereiro de 2007.
Foi ao licenciado João Manuel das Neves Moreira Cardoso da
Cruz autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação
do contrato administrativo de provimento além do quadro para exercer
as funções de assistente convidado em regime de dedicação exclusiva,
por mais três anos, com início em 23 de Novembro de 2006.
Foi à licenciada Mafalda Gama Lopes autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento além do quadro para exercer as funções de assistente convidada em regime de tempo parcial (50 %), por mais três anos, com
início em 5 de Dezembro de 2006.
Foi à licenciada Maria Aurélia Esteves Pereira autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento além do quadro para exercer as funções de
assistente convidada em regime de dedicação exclusiva, por mais três
anos, com início em 3 de Janeiro de 2007.
Foi à licenciada Maria Engrácia Carvalho Reis Janela Cardim autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato
administrativo de provimento além do quadro para exercer as funções
de assistente convidado em regime de tempo parcial (50 %), por mais
três anos, com início em 1 de Março de 2007.
Foi à licenciada Rita Maria Pottier de Lima Amorim Bon de Sousa
autorizada, por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento além do quadro para exercer as

Por despacho de 24 de Outubro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi ao licenciado António Jorge Ferreira
Vaz autorizado o contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime
de exclusividade, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, deste
Instituto, com efeitos a partir de 24 de Outubro de 2006 e término
em 14 de Setembro de 2007, a que corresponde a remuneração mensal
ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro,
acrescida dos subsídios de refeição, de Natal e de férias.
10 de Novembro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho (extracto) n.o 25 158/2006
Por despacho de 4 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento da licenciada Maria Helena Puente Velasco Frölen
para o exercício das funções de equiparada assistente do 2.o triénio,
da Escola Superior Agrária deste Instituto, em regime de tempo parcial, com uma carga horária de seis horas semanais, correspondendo-lhe 50 % da remuneração do tempo integral. O contrato produz
efeitos a partir de 4 de Outubro de 2006, com término a 31 de Julho
de 2007.
13 de Novembro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Despacho n.o 25 159/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, proferido nos termos do artigo 9.o da Lei
n.o 54/90, de 5 de Setembro, foi à licenciada Ana Carla Teixeira

