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N.o 48 — 9 de Março de 2005

4 de Fevereiro de 2005. — O Reitor, Adriano Lopes Gomes Pimpão.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Despacho (extracto) n.o 5112/2005 (2.a série). — Por despachos
proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Univesidade
de Aveiro:
De 10 de Setembro de 2004:
Licenciado Pedro Duarte Barbosa Maciel Meira Peixoto — contratado
como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo
parcial (30 %) e acumulação, além do quadro do pessoal docente
da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço,
a partir de 13 de Setembro de 2004 e até 11 de Fevereiro de 2005.
Licenciada Ana Rosa Marques Gonçalves — contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro,
por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro
de 2004 e até 29 de Julho de 2005 (final do ano lectivo de 2004-2005).
Licendiada Isabel Cardoso Allen Gomes — contratada como monitora
além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro,
por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro
de 2004 e até 29 de Julho de 2005 (final do ano lectivo de 2004-2005).

Despacho n.o 5115/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Aveiro de 3 de Fevereiro de 2005:
Iolanda Manuela Soares Assunção — autorizada a celebração do contrato administrativo de provimento como encarregada de trabalhos,
além do quadro, por urgente conveniência de serviço, em regime
de tempo parcial, com 50 % de vencimento, pelo período de
seis meses, com início em 31 de Janeiro e termo em 31 de Julho
de 2005.
Valter Xavier Costa Martins — autorizada a celebração do contrato
administrativo de provimento como encarregado de trabalhos, além
do quadro, por urgente conveniência de serviço, em regime de
tempo parcial, com 50 % de vencimento, pelo período de seis meses,
com início em 31 de Janeiro e termo em 31 de Julho de 2005.
Patrícia Alexandra Alves Cipriano — autorizada a celebração do contrato administrativo de provimento como encarregada de trabalhos,
além do quadro, por urgente conveniência de serviço, em regime
de tempo parcial, com 50 % de vencimento, pelo período de
seis meses, com início em 31 de Janeiro e termo em 31 de Julho
de 2005.
Nuno Alexandre Gomes Pires — autorizada a celebração do contrato
administrativo de provimento como encarregado de trabalhos, além
do quadro, por urgente conveniência de serviço, em regime de
tempo parcial, com 50 % de vencimento, pelo período de seis meses,
com início em 31 de Janeiro e termo em 31 de Julho de 2005.
Liliana Ribau Caçoilo — autorizada a celebração do contrato administrativo de provimento como encarregada de trabalhos, além do
quadro, por urgente conveniência de serviço, em regime de tempo
integral, pelo período de seis meses, com início em 31 de Janeiro
e termo em 31 de Julho de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Fátima Pinho.

De 17 de Setembro de 2004:
Doutor Manuel António Gonçalves Martins — contratado como professor auxiliar além do quadro do pessoal docente da Universidade
de Aveiro, por um quinquénio, por urgente conveniência de serviço,
a partir de 20 de Setembro de 2004, extinguindo-se o anterior contrato como assistente a partir daquela data.
De 25 de Outubro de 2004:
Mestre Manuel Pedro Fernandes Graça — contratado como monitor
além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro,
por urgente conveniência de serviço, a partir de 25 de Outubro
de 2004 e até 29 de Julho de 2005 (final do ano lectivo de 2004-2005).
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 5113/2005 (2.a série). — Por despachos
de 18 de Junho de 2004 do vice-reitor da Universidade de Aveiro,
no uso de delegação de competências [despacho n.o 11 562/2003
(2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 135, de 12 de Junho
de 2003]:
Doutora Amélia Paula Martins Marinho Dias dos Reis, professora
auxiliar convidada — concedida a renovação do contrato, por um
ano, a partir de 20 de Novembro de 2004.
Licenciado Manuel Coutinho de Carvalho e Silva, assistente convidado, em regime de tempo parcial (50 %) — concedida a renovação
do contrato, por três anos, a partir de 17 de Dezembro de 2004.
16 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 5114/2005 (2.a série). — Por despachos
proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade
de Aveiro:
De 14 de Outubro de 2004:
Engenheiro Gaspar Manuel de Sousa Dias, técnico superior de
2.a classe — concedida a renovação do contrato de trabalho a termo
certo, por um ano, a partir de 7 de Outubro de 2004.
De 4 de Novembro de 2004:
Doutor Martyn Pillinger, equiparado a investigador auxiliar — concedida a renovação do contrato de trabalho a termo certo, por
um ano, a partir de 4 de Dezembro de 2004.
16 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 5116/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Fevereiro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Maria da Conceição Campos da Paz Santiago de Jesus, assistente
administrativa especialista do quadro dos Serviços da Estrutura Central, Departamento de Administração e Finanças desta Universidade — reclassificada como técnica profissional especialista do
mesmo quadro, com efeitos à data do termo de aceitação de nomeação, considerando-se exonerada do anterior lugar com efeitos à
mesma data.
15 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 5117/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade de Coimbra, foram designados os seguintes professores para fazerem parte do júri das provas
para obtenção do título de agregado em Ciências Farmacêuticas do
1.o grupo, subgrupo de Farmacognosia, requeridas pela Doutora Maria
da Graça Ribeiro Campos, professora auxiliar de nomeação definitiva
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra:
Presidente — Vice-reitora da Universidade de Coimbra,
Prof.a Doutora Cristina Maria da Silva Robalo Cordeiro, por
delegação de competências do reitor publicada no Diário da
República, 2.a série, n.o 101, de 2 de Maio de 2003.
Vogais:
Doutor António Roque Taco Calado, professor catedrático
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Doutora Amélia Pilar Grases Santos Silva Rauter, professora associada com agregação da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa.
Doutora Madalena Maria de Magalhães Pinto, professora
catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade
do Porto.
Doutor José Luís Fontes da Costa Lima, professor catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade do
Porto.
Doutora Maria da Conceição Branco da Silva de Mendonça
Montenegro, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

