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Despacho (extracto) n.o 23 215/2006

Despacho (extracto) n.o 23 218/2006

Por despacho de 19 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa:

Por despacho de 19 de Setembro de 2006 da vice-reitora da Universidade do Porto, por delegação, foi reconduzido o contrato por
mais cinco anos ao licenciado João José Rato Niza Ribeiro, professor
auxiliar convidado, além do quadro, com 30 % do vencimento, do
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade,
com efeitos a partir de 7 de Fevereiro de 2006. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Foi autorizado contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidada da disciplina de Obstetrícia e Ginecologia,
a tempo parcial (40 % de dois terços do escalão 1, índice 140), por
conveniência urgente de serviço, em regime de acumulação, a partir
de 19 de Outubro de 2006, por um ano, à licenciada Maria de Lurdes
Nunes Cerqueira da Silva.
Foi autorizado contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidado da disciplina de Pediatria, a tempo parcial
(40% de dois terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente
de serviço, em regime de acumulação, a partir de 13 de Dezembro
de 2006, por um ano, ao licenciado Luís Manuel Fernandes Pereira
da Silva.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 23 216/2006
Por despacho de 19 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa, foi autorizado contrato administrativo de provimento
na categoria de professora auxiliar convidada da disciplina de Medicina I (Endocrinologia), a tempo parcial (30 % de dois terços do
escalão 1, índice 195), por conveniência urgente de serviço e em acumulação, a partir de 19 de Setembro de 2006, por um ano, celebrado
com a Doutora Maria João Guerreiro Martins Bugalho. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 15.o do ECDU,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
A comissão coordenadora do conselho científico da Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, na sua reunião
de 19 de Setembro de 2006, com base nos pareceres elaborados pelos
Doutores Jorge Manuel de Oliveira Soares, Luís Sobrinho e Edward
Limbert, professores desta Faculdade, aprovou, por unanimidade, a
contratação da Doutora Maria João Guerreiro Martins Bugalho para
exercer as funções de professora auxiliar convidada.
A Presidente do Conselho Científico, Maria da Graça Morais.
25 de Outubro de 2006. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.

25 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 23 219/2006
Por despacho de 18 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Porto, foi a Maria Arminda Soares Ferreira da Silva, auxiliar técnica
da Faculdade de Ciências desta Universidade, autorizada a transferência para a mesma categoria da reitoria e Serviços Centrais da
mesma Universidade, 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.)
25 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 23 220/2006
Por despacho de 31 de Julho de 2006 da vice-reitora da Universidade
do Porto, por delegação, foi a Doutora Carla Mónica Santos Dias
Pereira contratada como professora auxiliar convidada além do quadro
da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos a partir
de 6 de Outubro de 2006 e pelo período de um ano. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
A comissão coordenadora do conselho científico da FEUP, tendo
apreciado os pareceres emitidos pelos professores catedráticos Doutores Arnaldo Humberto Pereira de Sousa Melo e José Manuel Pinto
Ferreira Lemos e pela professora auxiliar Doutora Fernanda Maria
Campos de Sousa, deliberou por unanimidade propor a contratação
da Doutora Carla Mónica Santos Dias Pereira como professora auxiliar convidada a 100 % do Departamento de Engenharia Civil desta
Faculdade.
A Doutora Carla Mónica Santos Dias Pereira apresenta aptidões
comprovadas pelos professores atrás citados, de que o Departamento
de Engenharia Civil muito pode beneficiar.

UNIVERSIDADE DO PORTO

14 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho Científico, Carlos
A. V. Costa.

Reitoria

25 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Deliberação n.o 1571/2006

Despacho (extracto) n.o 23 221/2006

Por deliberação de 11 de Outubro de 2006 da secção permanente
do senado, foi autorizada a criação de um lugar da carreira técnica
superior no quadro da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
desta Universidade, a extinguir quando vagar, com vista ao provimento
do mestre Orlando de Freitas Barreira Fernandes como assessor principal, nos termos previstos no artigos 29.o e 30.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, que se encontra actualmente no exercício de cargo
dirigente.
31 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 23 217/2006
Por despacho de 4 de Outubro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação, foi à licenciada Lina Isabel Salgado
Fonseca de Almeida Melão, assistente convidada além do quadro,
com 40 % do vencimento, da Faculdade de Medicina desta Universidade, rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2006. (Não carece de fiscalização do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
11 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Por despacho de 2 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação, o Doutor Pedro Lopes Granja foi contratado
como professor auxiliar convidado, além do quadro, sem vencimento,
da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos a partir
de 2 de Janeiro de 2006 e pelo período de um ano. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
A comissão coordenadora do conselho científico da FEUP, tendo
apreciado os pareceres emitidos pelos professores catedráticos desta
Faculdade Doutores José Luís Cabral da Conceição Figueiredo, Mário
Adolfo Monteiro da Rocha Barbosa e António Torres Marques, deliberou por unanimidade propor a contratação do Doutor Pedro Lopes
Granja como professor auxiliar convidado a 0 %.
O Doutor Pedro Lopes Granja apresenta aptidões, comprovadas
pelos professores atrás citados, de que o Departamento de Engenharia
Metalúrgica e de Materiais muito pode beneficiar.
15 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico,
Carlos A. V. Costa.
25 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

