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Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Aviso n.o 6849/2005 (2.a série). — Por despacho do director do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical de 1 de Julho de 2005,
proferido por delegação de competências [despacho n.o 26 070/2004
(2.a série) de 16 de Dezembro de 2004]:
Jorge Seixas, professor auxiliar deste Instituto — concedida equiparção a bolseiro fora do País no período compreendido entre 15
e 20 de Junho de 2005.
1 de Julho de 2005. — A Secretária Executiva, Maria José de Freitas.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Ciências do Desporto
e de Educação Física
Despacho n.o 15 852/2005 (2.a série). — Delego e subdelego
por este despacho, nos termos previstos no artigo 24.o, n.o 2, dos
Estatutos da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física
da Universidade do Porto, no Prof. Doutor Fernando José da Silva
Tavares, vice-presidente do conselho directivo, as minhas competências próprias e delegadas no período de 17 a 31 de Julho de 2005,
durante o qual me encontro ausente em serviço oficial.
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Licenciado Pedro José Ramos Moreira de Campos, assistente desta
Faculdade — concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro
no País no período de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro
de 2006.
Mestre Cláudia Alexandra Gonçalves Correia Ribeiro, assistente desta
Faculdade — concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro
fora do País pelo período de 120 dias, a partir de 1 de Outubro
de 2005.
6 de Julho de 2005. — A Técnica Superior, Lídia Soares.

Faculdade de Farmácia
Despacho (extracto) n.o 15 855/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Julho de 2005 do presidente do conselho directivo
da Faculdade de Farmácia, proferido por delegação do reitor da Universidade do Porto:
Doutor José Manuel Correia Neves de Sousa Lobo, professor catedrático desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora
do País de 5 a 12 de Julho de 2005.
5 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Jorge
Manuel Moreira Gonçalves.

Faculdade de Medicina Dentária

6 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Jorge
Olímpio Bento.

Aviso n.o 6850/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho directivo da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto de 27 de Junho de 2005, proferido por delegação:

Faculdade de Direito

Doutor António Cabral de Campos Felino, professor catedrático desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País no
período de 11 a 15 de Julho de 2005.

Despacho n.o 15 853/2005 (2.a série). — Por despacho de 22
de Junho de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Direito da Universidade do Porto, por delegação de competências
do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Luís Filipe Colaço Antunes, professor associado — concedida
equiparação a bolseiro fora do País no período de 4 a 8 de Julho
de 2005.

30 de Junho de 2005. — A Secretária, Lúcia Raposo Antunes.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Motricidade Humana

30 de Junho de 2005. — A Secretária, Rosa Cardoso.

Faculdade de Economia
Despacho n.o 15 854/2005 (2.a série). — Por despacho de 1
de Junho de 2005 do director da Faculdade de Economia, proferido
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Mestre Patrícia Andrea Bastos Teixeira Lopes Couto Viana, assistente
desta Faculdade — concedida a prorrogação de equiparação a bolseiro no País, no período de 15 de Setembro de 2005 a 14 de
Setembro de 2006.
Mestre Rui Manuel Pinto Couto Viana, assistente desta Faculdade — concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro no País
no período de 15 de Setembro de 2005 a 14 de Setembro de 2006.
Mestre Luís Miguel Rodrigues Miranda da Rocha, assistente desta
Faculdade — concedia a prorrogação da equiparação a bolseiro no
País no período de 22 de Setembro de 2005 a 21 de Setembro
de 2006.
Mestre João Pedro Figueiredo Ferreira de Carvalho Oliveira, assistente desta Faculdade — concedida a prorrogação da equiparação
a bolseiro fora do País no período de 15 de Setembro de 2005
a 14 de Setembro de 2006.
Mestre Sandra Maria Tavares da Silva, assistente desta Faculdade — concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro no País
no período de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro de 2006.
Mestre Rui Manuel Santos Rodrigues Leite, assistente desta Faculdade — concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro no País
no período de 20 de Fevereiro de 2006 a 19 de Fevereiro de 2007.
Mestre José Abílio de Oliveira Matos, assistente desta Faculdade — concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro no País
no período de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro de 2006.
Licenciada Amélia Clara de Carvalho Mendes Osório, assistente desta
Faculdade — concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro
no País no período de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro
de 2006.
Mestre Helena Maria Monteiro Oliveira dos Reis, assistente desta
Faculdade — concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro
no País no período de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro
de 2006.

Despacho n.o 15 856/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 18 de Maio de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro 2004:
Doutor Sidónio Oliveira da Costa Serpa, professor associado — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como as despesas
resultantes da presente deslocação, no período 21 a 26 de Junho
de 2005.
7 de Julho de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 15 857/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 14 de Abril de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Licenciada Hêlo Isa Oliveira Viana André, assistente convidada —
concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro no período de
17 a 23 de Junho de 2005.
7 de Julho de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 15 858/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 20 de Junho de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutora Ana Paula Paiva Barata de Almeida Batalha, professora
catedrática — concedida a equiparação a bolseiro em território
nacional no dia 27 de Junho de 2005.
7 de Julho de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 15 859/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 24 de Junho de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutor César José Duarte Peixoto, professor associado — concedida
equiparação a bolseiro em território nacional, bem como as despesas
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resultantes da presente deslocação, nos dias 26 e 27 de Junho de
2005.
7 de Julho de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 15 860/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 26 de Junho de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutora Anabela dos Santos Aleixo Simões, professora associada — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem
como as despesas resultantes da presente deslocação, no período
de 27 a 30 de Junho de 2005.
7 de Julho de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 15 861/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 24 de Abril de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Mestra Ana Paula Lebre dos Santos Branco Melo, assistente — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro no período de 29
de Junho a 1 de Julho de 2005.
Doutor Rui Fernando Roque Martins, professor associado — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro no período de 29
de Junho a 4 de Julho de 2005.
7 de Julho de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 15 862/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 27 de Junho de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutor Carlos Alberto Ferreira Neto, professor catedrático — concedida equiparação a bolseiro em território nacional, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no dia 29 de Maio
de 2005.
Licenciado José Domingos de Jesus Carvalhais, professor auxiliar — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 27
a 30 de Junho de 2005.
7 de Julho de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 15 863/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 14 de Junho de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz, professor associado — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como as despesas
resultantes da presente deslocação, nos dias 15 e 16 de Junho de
2005.
Doutor Pedro Augusto Cordeiro Sarmento, professor catedrático — concedida equiparação a bolseiro em território nacional,
bem como as despesas resultantes da presente deslocação, nos dias
20 e 21 de Junho de 2005.
7 de Julho de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 15 864/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 15 de Junho de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutor Francisco Alberto Arruda Carreiro da Costa, professor catedrático — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro no
período de 16 a 19 de Junho de 2005.
Doutor Francisco José Bessone Ferreira Alves, professor associado — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem
como as despesas resultantes da presente deslocação, no período
de 17 a 23 de Junho de 2005.
Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz, professor associado — concedida equiparação a bolseiro em território nacional, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação nos dias 16 e 17
de Junho de 2005.
Doutor Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha, professor catedrático — concedida equiparação a bolseiro em território nacional
no período de 15 a 20 de Junho de 2005.
7 de Julho de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
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Despacho n.o 15 865/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 6 de Junho de 2005, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutor António Prieto Veloso, professor associado — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como as despesas resultantes
da presente deslocação, no período de 17 a 23 de Junho de 2005.
Doutor Francisco dos Santos Rebelo, professor associado — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como as despesas
resultantes da presente deslocação, no período de 15 a 25 de Junho
de 2005.
Doutora Maria Margarida Nunes Gaspar Matos, professora associada — concedida equiparação a bolseiro em território nacional,
bem como as despesas resultantes da presente deslocação, no dia
30 de Junho de 2005.
7 de Julho de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Aviso n.o 6851/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Junho
de 2005 do presidente do conselho directivo, por delegação de
competências:
Licenciada Filipa Cristina Gouveia Freitas Fernandes, assistente convidada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 27 de
Junho a 22 de Julho de 2005.
28 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo,
Carla Guapo da Costa.
Aviso n.o 6852/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Junho
de 2005 do presidente do conselho directivo, por delegação de
competências:
Mestre Alice Maria Quelhas Lima Donat Trindade, assistente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 2 a 8 de Julho
de 2005.
28 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo,
Carla Guapo da Costa.
Aviso n.o 6853/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Maio
de 2005 do presidente do conselho directivo, por delegação de
competências:
Doutor João Luís Bettencourt da Câmara, professor associado com
agregação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas — concedida a equiparação a bolseiro fora do País, no período
de 5 a 14 de Maio de 2005.
28 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo,
Carla Guapo da Costa.
Rectificação n.o 1256/2005. — Em virtude de ter sido publicado
com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 38, de 23 de
Fevereiro de 2005, a p. 2707, o aviso n.o 1833/2005 (2.a série), rectifica-se que onde se lê:
«Por despacho de 5 de Janeiro de 2005 do presidente do conselho
directivo deste Instituto, por delegação de competências:
Doutor Pedro João Borges Graça — autorizado o contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, para
exercer as funções de professor auxiliar em regime de exclusividade,
por um período de cinco anos, com efeitos a partir da data do
despacho autorizador.»
deve ler-se:
«Por despacho de 5 de Janeiro de 2005 do presidente do conselho
directivo deste Instituto, por delegação de competências:
Doutor Pedro João Borges Graça — autorizado o contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, para
exercer as funções de professor auxiliar em regime de exclusividade,
por um período de cinco anos, com efeitos a 15 de Dezembro
de 2004.»
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo,
Carla Guapo da Costa.

