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Serviços Administrativos
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Contrato (extracto) n.o 1354/2005. — Por despacho do reitor da
Universidade de Évora de 21 de Maio de 2005:

...

Ana Margarida Pereira dos Santos Aires — celebrado contrato de
trabalho a termo certo para exercer funções correspondentes às
da categoria de especialista de informática de grau 1, nível 2, no
âmbito do apoio ao projecto «SIIUE», com efeitos a partir de
1 de Junho de 2005, pelo período de um ano, renovável por igual
período.
Gonçalo Jorge Rodero Marrafa — celebrado contrato de trabalho a
termo certo para exercer funções correspondentes às da categoria
de especialista de informática de grau 1, nível 2, no âmbito do
apoio ao projecto «SIIUE», com efeitos a partir de 1 de Junho
de 2005, pelo período de um ano, renovável por igual período,
considerando-se o contrato anterior rescindido a partir da mesma
data.

...
...
...
...

...........................................
5,5
11

28 de Junho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Contrato (extracto) n.o 1355/2005. — Por despacho do reitor da
Universidade de Évora de 4 de Março de 2005:
José Paulo Carreira de Matos Nunes — celebrado contrato de trabalho
a termo certo para exercer funções correspondentes às da categoria
de auxiliar técnico, no âmbito do apoio ao projecto «Eficácia actual
do APISTAN e do APIVAR na luta contra a Varroose em Portugal», com efeitos a partir de 4 de Março de 2005, pelo período
de três meses, eventualmente renovável até ao limite máximo de
um ano.
28 de Junho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Contrato (extracto) n.o 1356/2005. — Por despacho do reitor da
Universidade de Évora de 1 de Abril de 2005:
Nuno Rafael Rebelo Faria — celebrado contrato de trabalho a termo
certo para exercer funções correspondentes às da categoria de técnico superior de 2.a classe, no âmbito do apoio ao projecto «Estudo
das condições ambientais do estuário do Guadiana e zonas adjacentes», com efeitos a partir de 1 de Abril e até 31 de Julho de
2005.

23 de Junho de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.

. .............................................

165

28 de Junho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 15 822/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade de Évora de 6 de Janeiro de 2005, foram designados,
nos termos do artigo 45.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, para fazerem parte
do júri do concurso documental para provimento de um lugar de
professor catedrático do quadro de pessoal docente desta Universidade, para o grupo de disciplinas de História Contemporânea, os
seguintes elementos:
Presidente — Reitor da Universidade de Évora.
Vogais:
Luís Manuel Soares dos Reis Torgal, professor catedrático
da Universidade de Coimbra.
José Esteves Pereira, professor catedrático da Universidade
Nova de Lisboa.
José Maria Amado Mendes, professor catedrático da Universidade de Coimbra.
Nuno João de Oliveira Valério, professor catedrático da
Universidade Técnica de Lisboa.
Jaime Brown Garcia Reis, investigador-coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
António Pedro de Araújo Pires Vicente, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa.
José Viriato Eiras Capela, professor catedrático da Universidade do Minho.
Norberto Amadeu Ferreira da Cunha, professor catedrático
da Universidade do Minho.
24 de Junho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

