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Aviso n.o 5739/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 20 de
Maio de 2005 e sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, foi determinado o seguinte
para a edição de 2005-2007, relativamente ao curso de mestrado em
Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais da Faculdade de
Engenharia desta Universidade:
Numerus clausus — O numerus clausus fixa-se em 25 vagas distribuídas entre mestrado e especialização. A este valor acrescem 15 vagas para a realização da dissertação conducente à
obtenção do grau de mestre, de acordo com o disposto nos
n.os 1, 2 e 3 da cláusula 18.a do Regulamento;
Número mínimo de inscrições para funcionamento do curso:
10 alunos de mestrado — componente lectiva;
10 alunos de mestrado — tese;
15 alunos de especialização — componente lectiva;

de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir de 23 de Março
e até 22 de Junho de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 675/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Março de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Sónia Cristina Alexandre Gouveia — contratada por conveniência urgente de serviço como monitora além do quadro da
Faculdade de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir
de 23 de Março e até 15 de Julho de 2005. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Propinas — E 1750/ano lectivo;
Calendário escolar:
Período de candidaturas — de 1 de Julho a 30 de Agosto
de 2005;
Selecção dos candidatos — de 1 a 9 de Setembro de 2005;
Inscrições — de 12 a 15 de Setembro de 2005;
Início do ano lectivo — 19 de Setembro de 2005;
Regime — semestral:

Período de aulas . . .
Férias do Natal . . . .
Férias da Páscoa . . .
Exames — época
normal . . . . . . . . .
Exames — época de
recurso . . . . . . . . .
Exames — época
especial de conclusão parte escolar . . .
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1.o semestre

2.o semestre

19-9-05 a 15-1-06
19-12-05 a 1-1-06

20-2 a 11-6-06
10 a 16-4-06

16-1 a 5-2-06

12-6 a 2-7-06

6 a 19-2-06

3-7-06 a 23-7-07

1-9 a 14-10-06

1-9 a 14-10-06

23 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira Bastos.
Aviso n.o 5740/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 20 de
Maio de 2005 e sob proposta do conselho directivo do Instituto de
Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto, foi
aprovada a propina anual no valor de E 2400 e uma taxa de candidatura de E 25, relativa ao curso de pós-graduação em Acupunctura,
para o ano lectivo de 2005-2006, do Instituto de Ciências Biomédicas
de Abel Salazar desta Universidade.
23 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira Bastos.
Aviso n.o 5741/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 20 de
Maio de 2005, e sob proposta do conselho directivo do Instituto de
Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da Universidade do Porto, foi
aprovada a propina anual no valor de E 500 e uma taxa de candidatura
de E 25 relativas ao curso de pós-graduação em Ciências Médico-Legais, para o ano lectivo de 2005-2006, do Instituto de Ciências
Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade.
23 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira Bastos.
Despacho (extracto) n.o 12 673/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Maio de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Maria Helena de Almeida Ramos, chefe de secção da Faculdade
de Engenharia desta Universidade — nomeada, em comissão de
serviço por um ano, chefe de repartição da mesma Faculdade, com
efeitos a partir da data da aceitação. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
16 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 674/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Março de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Liliana Pinho Gonçalves — contratada por conveniência
urgente de serviço como monitora além do quadro da Faculdade

Despacho (extracto) n.o 12 676/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Março de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Doutora Maria Helena Sousa Soares Oliveira Braga, professora auxiliar convidada além do quadro da Faculdade de Engenharia desta
Universidade — contratada, por conveniência urgente de serviço,
como professora auxiliar além do quadro da mesma Faculdade,
com efeitos a partir de 29 de Março de 2005, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 677/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Abril de 2005 do reitor da Universidade do Porto:
Licenciada Maria da Conceição Viegas Nieto Guimarães Pestana de
Vasconcelos, assessora principal e em comissão de serviço como
chefe de divisão da Faculdade de Ciências desta Universidade —
nomeada, em comissão de serviço, por três anos, directora dos
Serviços Académicos e de Recursos Humanos da mesma Faculdade,
com efeitos a partir de 11 de Abril de 2005, cessando a comissão
de serviço anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 678/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Maio de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Vera Mónica Costa Silva — contratada em regime de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente de
serviço para exercer funções equiparadas a estagiária da carreira
técnica do serviço de apoio ao reitor da Reitoria e Serviços Centrais
desta Universidade, com efeitos a partir de 2 de Maio de 2005
e pelo período de nove meses. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 679/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Março de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Doutor Paulo Jorge Valente Garcia — contratado por conveniência
urgente de serviço como professor auxiliar além do quadro da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos a partir de
23 de Março de 2005 e pelo período de cinco anos. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 680/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de Março de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciado Sérgio Miguel de Azevedo Silva — contratado, por conveniência urgente de serviço, como assistente convidado além do
quadro, com 40 % do vencimento da disciplina de Anatomia da
Faculdade de Medicina desta Universidade, com efeitos a partir
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de 9 de Março de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 681/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Março de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Mestre Luís Tiago de Freixo Ramos Paiva — contratado, por conveniência urgente de serviço, como monitor além do quadro da
Faculdade de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir
de 23 de Março e válido até 15 de Julho de 2005. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 682/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Maio de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado Luís Pedro Dias Pousada Cardia Lopes — contratado por
conveniência urgente de serviço como professor auxiliar convidado,
além do quadro, com 30 % do vencimento da Secção Autónoma
de Engenharia das Ciências Agrárias da Faculdade de Ciências
desta Universidade, com efeitos a partir de 2 de Maio de 2005
e pelo período de três meses. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o artigo 15.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho.
Baseado no parecer favorável emitido pelos professores José
Manuel Fernandes de Abreu, Jorge Bernardo Lacerda Queiroz e Ana
Rita Jordão Bentes Cabrita e na análise do curriculum vitae do candidato, o conselho científico da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto considera que Luís Pedro Pousada Cardia Lopes reúne todas
as condições para o exercício do cargo de professor auxiliar convidado
a 30 %, tendo aprovado, por maioria absoluta, a correspondente proposta de contrato pelo período de três meses, para prestar serviço
na Secção Autónoma de Ciências Agrárias desta Faculdade.
22 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Baltazar Manuel Romão de Castro.
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 683/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Abril de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Mafalda Leal Machado Ribeiro Pinto — contratada em
regime de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência
urgente de serviço para exercer funções equiparadas às de técnico
superior de 2.a classe do Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns
desta Universidade, com efeitos a partir de 5 de Maio de 2005,
por um ano, renovável por igual período até ao limite de três anos.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 684/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Março de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Liliana Cristina Azevedo Norte — contratada em regime
de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente
de serviço para exercer funções equiparadas às de técnico superior
de 2.a classe do Serviço de Relações Internacionais da Reitoria
e Serviços Centrais desta Universidade, com efeitos a partir de
2 de Maio de 2005, por um ano, renovável por igual período até
ao limite de três anos. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
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Despacho (extracto) n.o 12 685/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Abril de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado Miguel Ângelo Almeida Costa — contratado em regime
de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente
de serviço para exercer funções equiparadas às de técnico superior
de 2.a classe do Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns desta
Universidade, com efeitos a partir de 5 de Maio de 2005, por um
ano, renovável por igual período até ao limite de três anos. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 686/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Maio de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Maria Álvares Ribeiro Marques de Aguiar Lopes Pinto — contratada, em regime de contrato de trabalho a termo certo e por
conveniência urgente de serviço, para exercer funções equiparadas
às de técnico superior de 2.a classe no Instituto de Recursos e
Iniciativas Comuns desta Universidade, com efeitos a partir de 2
de Maio de 2005, por ano, renovável por igual período até ao
limite de três anos. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
18 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 687/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Maio de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Maria Manuela Sá Miranda, técnica profissional principal (área de
apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade de Medicina Dentária desta Universidade — nomeada definitivamente técnica profissional especialista da mesma área e Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do
lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 688/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Maio de 2005 do vice-presidente da Universidade
do Porto, por delegação:
Maria Helena Oliveira Maia, técnica profissional principal (área de
apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade de Medicina Dentária desta Universidade — nomeada definitivamente técnica profissional especialista da mesma área e Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do
lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 12 689/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Maio de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Maria Armanda Viana Antunes Guimarães Silva Dória —
nomeada definitivamente professora auxiliar além do quadro da
Faculdade de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir
de 20 de Abril de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
Com base no parecer circunstanciado e fundamentado dos professores catedráticos Fernando José Arraiano de Sousa Barriga e Fernando Manuel Pereira de Noronha da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto sobre o relatório de actividade da Doutora Maria
Armanda Viana Antunes Guimarães da Silva Dória, referente ao
último quinquénio, o conselho científico considera que a actividade
científica e pedagógica desenvolvida naquele período satisfaz os requisitos do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, ratificado pela

