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De 1 de Agosto de 2006:
Foi concedida equiparação a bolseiro fora do País, no período compreendido entre 26 e 30 de Agosto de 2006, à Doutora Fernanda
da Conceição Domingues, professora auxiliar.

vaga de professor associado do Departamento de Botânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
IV — O método de selecção dos candidatos consistirá na
avaliação de:
Mérito científico e pedagógico do curriculum vitae;
Valor científico e pedagógico do relatório.

De 2 de Agosto de 2006:
Foi concedida equiparação a bolseiro fora do País, no período compreendido entre 27 e 30 de Agosto de 2006, à Doutora Isolina Maria
da Silva Cabral Gonçalves, professora auxiliar.

V — O sistema de classificação a utilizar pelo júri na avaliação
deverá apreciar e valorar os seguintes elementos:
1) Mérito científico e pedagógico do curriculum vitae:

De 3 de Agosto de 2006:
Foi concedida equiparação a bolseiro fora do País, no período compreendido entre 8 e 14 de Agosto de 2006, ao Doutor Simão Patrício
Melo de Sousa, professor auxiliar.
De 10 de Agosto de 2006:
Foi concedida equiparação a bolseiro fora do País, no período compreendido entre 18 e 21 de Agosto de 2006, ao Doutor Abel João
Padrão Gomes, professor auxiliar.
De 21 de Agosto de 2006:
Foi concedida equiparação a bolseiro fora do País, no período compreendido entre 26 e 31 de Agosto de 2006, ao Doutor João António
de Sampaio Rodrigues Queiroz.
Foi concedida equiparação a bolseiro fora do País, no período compreendido entre 25 de Agosto e 1 de Setembro de 2006, à Doutora
Maria de Lurdes Franco Ciríaco, professora auxiliar.
(Não carecem de fiscalização do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
26 de Outubro de 2006. — A Chefe de Divisão do Expediente e
Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 23 207/2006
Por despacho de 20 de Julho de 2006 do reitor da Universidade
da Beira Interior, foi autorizada a alteração do contrato administrativo
de provimento como assistente convidado a tempo parcial (30 %),
do arquitecto Jorge Eduardo Ramos Y Jular, passando a exercer as
mesmas funções a tempo parcial de 50 %, por conveniência urgente
de serviço, a partir de 19 de Setembro de 2006.
27 de Outubro de 2006. — A Chefe de Divisão do Expediente e
Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 23 208/2006
Foi rescindido o contrato, por mútuo acordo, do licenciado Licínio
de Jesus Pereira, assistente convidado a 60 % além do quadro da
Faculdade de Economia desta Universidade, a partir de 16 de Novembro de 2006.
18 de Outubro de 2006. — O Vice-Reitor, por delegação de competências, António Gomes Martins.
Rectificação n.o 1678/2006

Qualidade científica das publicações científicas em revistas nacionais e internacionais de reconhecido mérito, tendo em consideração
a respectiva quantidade;
Qualidade científica de comunicações científicas em congressos
e simpósios nacionais e internacionais, nomeadamente as que foram
divulgadas e publicadas através de livros de actas ou similares, considerando a respectiva quantidade;
Participações como avaliador em revistas científicas e comissões
científicas de congressos de reconhecido mérito;
Publicações de natureza pedagógica, nomeadamente livros,
monografias e apontamentos para alunos, tendo em consideração
a respectiva qualidade científica;
Reconhecimento internacional da actividade científica;
Qualificações profissionais;
Liderança e participação em projectos de investigação considerando o grau de complexidade e qualidade;
Participação em júris de concursos de provas académicas pós-licenciatura;
Orientação de doutoramentos e mestrados (ou equivalentes) já
concluídos e em curso;
Disciplinas de licenciatura e mestrado bem como cursos de pós-graduação ministrados;
2) Valor científico e pedagógico do relatório — clareza, coerência, contextualização e inovação do relatório, considerando, nomeadamente, a qualidade do programa, dos conteúdos e dos métodos
de ensino teórico e prático das matérias da disciplina ou de uma
das disciplinas do grupo de Botânica, bem como a evidência da
validação pela experiência das ideias descritas.
IV — O júri deverá definir o critério valorativo que expresse
a valoração de cada membro do júri dos elementos relativos ao
mérito científico e pedagógico do currículo e ao valor científico
e pedagógico do relatório. Da votação final de cada membro do
júri deverá constar a fundamentação expressa da sua valoração.»
4 de Outubro de 2006. — O Reitor, Fernando Seabra Santos.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 23 209/2006
Por despacho de 17 de Outubro de 2006 do presidente do conselho
directivo, foi o Doutor Pedro Gustavo Santos Rodrigues Bizarro, assistente em exercício de funções no Departamento de Engenharia Informática desta Faculdade, contratado provisoriamente, por um quinquénio, como professor auxiliar, com início em 4 de Outubro de 2006,
considerando-se rescindido a anterior contrato desde aquela data.
O contrato provisório finalizará em 3 de Outubro de 2011. (Não carece
de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
27 de Outubro de 2006. — A Chefe de Divisão dos Recursos Humanos, Teresa Manuela Antunes.
Despacho (extracto) n.o 23 210/2006

Por não terem saído os n.os IV, V e VI no edital n.o 601/2003 (2.a série),
inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 105, de 7 de Maio de
2003, a p. 6970, procede-se à sua publicação:

Por despacho de 27 de Setembro de 2006 do presidente do conselho
directivo:

«Em cumprimento da sentença proferida em 17 de Novembro
de 2005 no processo n.o 928/04.9 BESNT, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, e considerando o disposto no artigo 49.o,
n.o 2, do Estatuto da Carreira Docente Universitária, rectifica-se
o edital n.o 601/2003, de 14 de Abril (publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 105, de 7 de Maio de 2003), com divulgação
do método de selecção e respectivo sistema de classificação final
a usar pelo júri do concurso documental para provimento de uma

A licenciada Laurentina do Carmo Pinto Soares foi contratada como
assistente convidada a tempo parcial, 50 %, em exercício de funções
no Departamento de Matemática desta Faculdade, pelo período de
um ano lectivo com início em 11 de Setembro de 2006. O contrato
finalizará no término do ano lectivo 2006-2007, ou seja 30 de Setembro
de 2007.
O arquitecto Joaquim Carlos Pinto de Almeida foi contratado como
assistente convidado a tempo parcial, 60 %, em exercício de funções
no Departamento de Arquitectura desta Faculdade, pelo período de
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um ano lectivo com início em 15 de Setembro de 2006. O contrato
finalizará no término do ano lectivo 2006-2007, ou seja 30 de Setembro
de 2007.
Por despacho de 17 de Outubro de 2006 do presidente do conselho
directivo:
O licenciado Francisco José Craveiro Bispo Pocinho Lamas foi
contratado como assistente convidado a tempo parcial, 50 %, em exercício de funções no Departamento de Engenharia Mecânica desta
Faculdade, pelo período de um ano lectivo com início em 7 de Outubro
de 2006. O contrato finalizará no término do ano lectivo 2006-2007,
ou seja 30 de Setembro de 2007.
(Não carecem de fiscalização prévia nos termos do n.o 1 do
artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
30 de Outubro de 2006. — A Chefe de Divisão dos Recursos Humanos, Teresa Manuela Antunes.

Faculdade de Letras
Despacho (extracto) n.o 23 212/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Lisboa de 24 de Outubro
de 2006, foi a licenciada Sandra Marina Sequeira Teixeira Ceia, assistente administrativa do Instituto Português de Oncologia de Lisboa
Francisco Gentil, E. P .E., transferida para idêntica categoria do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, com efeitos à data do termo de aceitação, considerando-se
exonerada do lugar de origem a partir da mesma data. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Álvaro Luís Antunes Pina.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Departamento Autónomo de Arquitectura

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Rectificação n.o 1679/2006
Por ter saído com inexactidão a publicação referente à Prof.a Doutora Irene Filomena Borges Duarte, inserta no Diário da República,
2.a série, n.o 144 de 27 de Julho de 2006, rectifica-se onde se lê «professora auxiliar» deve ler-se «professora associada».
19 de Outubro de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Bileú
Ventura.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Edital n.o 489/2006
Por despacho do presidente do Departamento Autónomo de Arquitectura da Universidade do Minho de 20 de Setembro de 2006, proferido
por delegação de competência conferida pelo despacho RT 43/2006,
de 21 de Julho, publicado do Diário da República, 2.a série, n.o 158,
de 17 de Agosto de 2006, são designados, nos termos do artigo 9.o
do Decreto-Lei n.o 283/83, de 21 de Junho, para fazerem parte do
júri para apreciação do pedido de reconhecimento de habilitações ao
grau de mestre, requerido pela arquitecta Marta Labastida I Juan, os
seguintes professores:
Presidente — Doutor Paulo Jorge de Sousa Cruz, professor associado com agregação da Universidade do Minho.
Vogais:
Doutor Nuno Rodrigo Martins Portas, professor catedrático jubilado da Universidade do Porto.
Doutor Vincenzo Riso, professor auxiliar da Universidade do
Minho.
9 de Outubro de 2006. — O Presidente do Departamento Autónomo de Arquitectura, Paulo Jorge de Sousa Cruz.

Reitoria
Despacho n.o 23 211/2006
Por despacho do reitor de 24 de Outubro de 2006, foram designados para fazerem parte do júri do concurso para provimento de
um lugar de professor associado do 1.o grupo — Psicologia, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
de Lisboa:
Presidente — Reitor da Universidade de Lisboa.
Vogais:
Doutor Mário Manuel Rodrigues Simões, professor catedrático da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
de Coimbra.
Doutora Anne Marie Germaine Victorine Fontaine, professora
catedrática da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade do Porto.
Doutora Helena Maria Firmino Cansado Valente Rebelo Pinto,
professora catedrática da Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Lisboa.
Doutor António José dos Santos Branco Vasco, professor catedrático da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Lisboa.
Doutora Maria Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte, professora catedrática da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.
Doutora Maria Luísa Torres Queiroz de Barros, professora catedrática da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Lisboa.
25 de Outubro de 2006. — O Reitor, António Sampaio da Nóvoa.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Médicas
Despacho (extracto) n.o 23 213/2006
Por despacho de 19 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa, foi autorizada a denúncia do contrato de professor
auxiliar convidado, a tempo parcial, desta Faculdade, a partir de 30 de
Setembro de 2006, ao Doutor Nuno Miguel Albuquerque Castro de
Almeida Cardim. (Não carece de anotação do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 23 214/2006
Por despacho de 19 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa, foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de professora auxiliar da disciplina de Bioestatística e Informática, a título provisório (escalão 1, índice 195), por
conveniência urgente de serviço, a partir de 19 de Julho de 2006,
celebrado com a Doutora Ana Luísa Trigoso Papoila da Silva, considerando-se rescindido o contrato de assistente convidada da mesma
Faculdade, a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.

