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Despacho (extracto) n.o 15 836/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 26 de Fevereiro de
2005:
Mestre Armando Duarte Senra Martins, assistente estagiário — admitido como assistente através de contrato administrativo de provimento, por conveniência urgente de serviço, pelo período de seis
anos, com efeitos a 24 de Fevereiro de 2005, sendo rescindido
o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Junho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
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Aviso n.o 6836/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
4 de Março de 2005:
Licenciado António Samuel Correia de Freitas — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado do Departamento de Ciências da Educação, em regime de
tempo parcial (30 %), válido no período de 7 de Março a 31 de
Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas.)
15 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.

Despacho (extracto) n.o 15 837/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 6 de Junho de 2005:
Doutor José Eugénio Semedo Garção, assistente convidado — admitido como professor auxiliar convidado a 100 % através de contrato
administrativo de provimento, por conveniência urgente de serviço,
pelo período de cinco anos, com efeitos a 7 de Junho de 2005,
sendo rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Junho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
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Despacho (extracto) n. 15 838/2005 (2. série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 15 de Abril de 2005:
Doutora Maria de Fátima Murteira Sona, assistente — admitida como
professora auxiliar provisória através de contrato administrativo de
provimento, por conveniência urgente de serviço, pelo período de
cinco anos, com efeitos a 12 de Abril de 2005, sendo rescindido
o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Junho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 15 839/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 21 de Janeiro de 2005:
Doutor Jorge Manuel Costa Pedro, assistente — admitido como professor auxiliar provisório através de contrato administrativo de provimento, por conveniência urgente de serviço, pelo período de cinco
anos, com efeitos a 19 de Novembro de 2004, sendo rescindido
o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Aviso n.o 6837/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
4 de Março de 2005:
Licenciada Sandra Marina Martins Fernandes — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidada do Departamento de Educação Física e Desporto, em regime
de tempo parcial (30 %), válido no período de 7 de Março a 31 de
Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas.)
15 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 6838/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
4 de Março de 2005:
Licenciada Dulce Manuela Maia Rodrigues Teixeira — autorizado o
contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidada do Departamento de Ciências da Educação, em regime
de tempo parcial (30 %), válido no período de 7 de Março a 31 de
Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas.)
15 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 6839/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
7 de Março de 2005:
Licenciado Orlando João Barros da Silva — autorizado o contrato
administrativo de provimento na categoria de assistente convidado
do Departamento de Física, em regime de tempo parcial (40 %),
válido pelo período de 7 de Março a 31 de Julho de 2005. (Isento
de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal
de Contas.)

24 de Junho de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

15 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.

Despacho (extracto) n.o 15 840/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 11 de Abril de 2005:

Aviso n.o 6840/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
14 de Março de 2005:

Mestre Carlos Alberto Geraldes Machado, assistente convidado a
50 % — admitido, por conveniência urgente de serviço, por contrato
administrativo de provimento, como assistente convidado, a 100 %,
pelo período de um ano, renovável, com efeitos a 13 de Maio
de 2005, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir
da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
1 de Julho de 2005. — O Director, José Fernandes Pereira Biléu
Ventura.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Declaração n.o 159/2005 (2.a série). — Para todos os efeitos,
consideram-se anulados os avisos n.os 6247/2005, 6248/2005 e
6249/2005, publicados no Diário da República, 2.a série, n.o 120, de
24 de Junho de 2005, referentes a concursos para recrutamento de
investigadores principais, da carreira de investigação científica, do
Instituto de Ciências Sociais, das áreas de História Cultural e Política
Contemporânea de Portugal, Antropologia da Saúde e Sociologia da
Família, respectivamente.
6 de Julho de 2005. — O Vice-Reitor, João Sousa Lopes.

Mestre Telmo Corujo dos Reis, assistente convidado do Departamento
de Psicologia e Estudos Humanísticos — autorizado o contrato
administrativo de provimento de assistente convidado, a tempo integral e dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Maio de
2005, por um ano, não renovável, nos termos do n.o 5 do artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, alterado, por ratificação, pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho. (Isento de fiscalização
prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 6841/2005 (2.a série). — Por despacho da vice-reitora
da Universidade da Madeira, Prof.a Doutora Maria Isabel Vieira Carvalho Melo de Torres, de 6 de Junho de 2005, proferido por delegação
de competências (despacho n.o 16 060/2004, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 186, de 9 de Agosto de 2004):
Doutora Minh Ha Nguyen Lo Cicero, professora auxiliar do Departamento de Romanísticos — autorizada a equiparação a bolseiro
no estrangeiro, com vencimento, no período compreendido entre
17 de Junho e 1 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia
da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 6842/2005 (2.a série). — Por despacho da vice-reitora
da Universidade da Madeira, Prof.a Doutora Maria Isabel Vieira Carvalho Melo de Torres, de 23 de Maio de 2005, proferido por delegação
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de competências (despacho n.o 16 060/2004, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 186, de 9 de Agosto de 2004):

de professora-adjunta a partir daquela data. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Doutora Maria João Correia de Araújo Almeida, professora auxiliar
do Departamento de Educação Física e Desporto — autorizada a
equiparação a bolseiro no estrangeiro, com vencimento, no período
compreendido entre 30 de Maio e 5 de Junho de 2005. (Isento
de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal
de Contas.)

5 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

16 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 6843/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
2 de Junho de 2005:
Doutora Jesus Maria Angélica Fernandes de Sousa, professora catedrática do Departamento de Ciências da Educação — autorizada
a equiparação a bolseiro no estrangeiro com vencimento no período
compreendido entre 24 e 30 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização
prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 6844/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
23 de Maio de 2005:
Doutor Carlos Manuel Nogueira Fino, professor associado com agregação do Departamento de Ciências da Educação — autorizada
a equiparação a bolseiro no estrangeiro com vencimento no período
compreendido entre 24 e 30 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização
prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 6845/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
2 de Junho de 2005:
Doutor João Nélson Viríssimo, professor auxiliar do Departamento
de Ciências da Educação — autorizada a equiparação a bolseiro
no estrangeiro com vencimento no período compreendido entre
18 e 31 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização prévia da Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
o
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Aviso n. 6846/2005 (2. série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
2 de Junho de 2005:
Doutor Duarte Luís de Freitas, professor auxiliar do Departamento
de Educação Física e Desporto — autorizada a equiparação a bolseiro no País com vencimento no dia 3 de Junho de 2005. (Isento
de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal
de Contas.)
16 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.
Aviso n.o 6847/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
18 de Maio de 2005:
Licenciado José Manuel Abreu de Jesus, assistente convidado do
Departamento de Biologia — autorizada a renovação, por três anos,
do contrato administrativo de provimento, com efeitos a partir de
4 de Agosto de 2001, nos termos do n.o 1 do artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, alterado, por ratificação,
pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho. (Isento de fiscalização prévia
da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 15 841/2005 (2.a série). — Por despacho de 31 de Maio de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Maria Goreti Silva Mendes, professora-adjunta de nomeação
definitiva — nomeada na categoria de professora-coordenadora do
quadro da Universidade do Minho, com efeitos a partir da data
do despacho autorizador, considerando-se exonerada na categoria

Despacho (extracto) n.o 15 842/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Oleksiy Karlovycch — autorizada a denúncia do contrato
administrativo de provimento na categoria de professor convidado
equiparado a professor auxiliar, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 15 843/2005 (2.a série). — Por despacho 29 de Março de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Rui Pedro da Rocha Bastos — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado a 40 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Abril
de 2005, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 140, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 15 844/2005 (2.a série). — Por despacho 11 de Março de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado João Paulo Soares Fernandes — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado a 40 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 15 de Março
de 2005, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 140, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 15 845/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Luís Silvino Alves Marques — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 9 de Maio de 2005,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 195,
escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato de assistente a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 15 846/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Catarina Isabel da Silva Santos Serra — autorizada a rescisão
do contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidada a 100 %, com efeitos a partir de 16 de Setembro de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Mestre Catarina Almeida Tomás — autorizada a rescisão do contrato
administrativo de provimento na categoria de assistente convidada
a 100 %, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Licenciada Ana Maria Liberal Fonseca — autorizada a rescisão do
contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidada a 50 %, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Mestre Maria dos Anjos Flor Dias — autorizada a rescisão do contrato
administrativo de provimento na categoria de assistente convidada
a 100 %, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Licenciada Ana Paula Coelho Pina Proença Neto Macedo — autorizada a rescisão do contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidada a 50 %, com efeitos a partir de 1
de Outubro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
Mestre Maria Altina da Silva Ramos — autorizada a rescisão do contrato administrativo de provimento na categoria de assistente con-

