N.o 161 — 23 de Agosto de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

12 147

sendo dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
A ordenação dos candidatos admitidos ao concurso será efectuada
com base nos seguintes critérios de avaliação:

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

1) Média da licenciatura;
2) Licenciatura acreditada pela Ordem dos Engenheiros;
3) Grau de adequação da formação académica para o ensino
das disciplinas da área científica de Construções Civis;
4) Classificações nas disciplinas do âmbito da área de Construções Civis;
5) Formação pós-graduada;
6) Actividade científica;
7) Actividade profissional.

22 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Manuel F. Rocha
Neves.

Só serão convocados para entrevista os candidatos previamente
seleccionados, mediante a apreciação dos diversos critérios de avaliação, sendo a entrevista orientada para avaliação do progresso curricular, da capacidade de comunicação e da motivação para o ensino
e investigação.
E para constar se lavrou o presente edital, que vai ser afixado
nos lugares de estilo.
26 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Carlos
Albino Veiga da Costa.

Faculdade de Farmácia
Despacho (extracto) n.o 18 238/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Agosto de 2005 do presidente do conselho directivo
da Faculdade de Farmácia, proferido por delegação do reitor da Universidade do Porto:
Doutora Natércia Aurora Almeida Teixeira, professora catedrática
desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País
de 3 a 9 de Setembro de 2005.
Doutora Georgina Lopes Correia da Silva, professora auxiliar desta
Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País de 3 a
9 de Setembro de 2005.

Despacho n.o 18 242/2005 (2.a série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação, por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutor José da Conceição Mendes Marques, professor associado com
agregação desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro
fora do País de 20 a 24 de Julho de 2005.

Rectificação n.o 1435/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) n.o 14 687/2005, inserto no Diário da
República, 2.a série, n.o 126, de 4 de Julho de 2005, a p. 9740, rectifica-se
que onde se lê «Mestre Henrique Malheiro Vaz» deve ler-se «Licenciado Henrique Malheiro Vaz».
4 de Agosto de 2005. — O Director de Serviços, Manuel F. Rocha
Neves.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Medicina Veterinária
Despacho n.o 18 243/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade de Medicina Veterinária
da Universidade Técnica de Lisboa de 3 de Agosto de 2005, proferido
por delegação de competências:
Maria Clara Andrade Cartaxeiro — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica principal de análises clínicas e saúde
pública da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro
de pessoal não docente da Faculdade de Medicina Veterinária,
escalão 1, índice 155, ficando exonerada da anterior categoria na
data de aceitação do novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
4 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Luís
Manuel Morgado Tavares.

1 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Jorge
Manuel Moreira Gonçalves.

Faculdade de Motricidade Humana

Faculdade de Letras

Despacho n.o 18 244/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 1 de Agosto de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:

Despacho n.o 18 239/2005 (2.a série). — Por despacho de 29
de Julho de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutora Cândida Fernanda Antunes Ribeiro, professora auxiliar desta
Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 10 a 13 de Agosto de 2005.
1 de Agosto de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.

João Carlos de Oliveira Graça — autorizado o contrato de trabalho
a termo certo como técnico profissional especialista para desempenhar funções na área do projecto POC-Educação e CIBE a partir
de 1 de Agosto de 2005, por urgente conveniência de serviço, com
a duração de um ano renovável, não excedendo a duração do projecto, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de
Setembro (índice 280, 2.o escalão). (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)
2 de Agosto de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Despacho n.o 18 240/2005 (2.a série). — Por despacho de 1
de Agosto de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:

Despacho n.o 18 245/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 1 de Agosto de 2005, proferido por
delegação de competências, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:

Doutor Carlos Valdir de Meneses Bateira, professor auxiliar desta
Faculdade — concedida a equiparação bolseiro fora da País no
período de 7 a 11 de Setembro de 2005.

Maria Teresa Fernandes Souto Romana Vargas — autorizado contrato de trabalho a termo certo como técnica superior de 2.a classe
para desempenhar funções na área do projecto POC-Educação e
CIBE a partir de 1 de Agosto de 2005, por urgente conveniência
de serviço, com a duração de um ano, renovável, não execedendo
a duração do projecto, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 252/97, de 26 de Setembro (índice 415, 2.o escalão). (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)

1 de Agosto de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.
Despacho n.o 18 241/2005 (2.a série). — Por despacho de 1
de Agosto de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:

2 de Agosto de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Doutor José Alberto Vieira Rio Fernandes, professor catedrático desta
Faculdade — concedida a equiparação bolseiro fora da País no
período de 13 a 27 de Agosto de 2005.

Despacho n.o 18 246/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 1 de Agosto de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:

1 de Agosto de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.

Rita Morais-Pequeno Ferreira Jordão — autorizado o contrato de trabalho a termo certo como técnica superior de 2.a classe para desem-

