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Faculdade de Ciências e Tecnologia

de professor catedrático convidado a título gratuito, 20 %, com efeitos
a partir de 22 de Junho de 2004 e por um novo período de cinco anos.

Aviso n.o 2454/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 2 de
Fevereiro de 2005, proferido por delegação de competências, foi concedida a equiparação a bolseiro fora do País aos docentes da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa abaixo
indicados:

30 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico,
José J. Galhardas de Moura.

Doutor Manuel Américo de Jesus Gonçalves da Silva, professor catedrático — no período de 8 de Março a 30 de Abril de 2005.
Doutor António Paulo Brandão Moniz de Jesus, professor associado — nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2005.
Doutora Maria Paula Baptista da Costa Antunes, professora associada — no período de 1 a 6 de Fevereiro de 2005.
Doutor Carlos Manuel de Sousa Nunes da Costa, professor auxiliar —
no período de 16 a 28 de Fevereiro de 2005.
Doutor Francisco Manuel Freire Cardoso Ferreira, professor auxiliar — no dia 10 de Fevereiro de 2005.
Doutor Pedro António de Brito Tavares, professor auxiliar — no
período de 30 de Março a 3 de Abril de 2005.
Doutor Rui Jorge Fernandes Ferreira dos Santos, professor auxiliar — no período de 1 a 6 de Fevereiro de 2005.
Doutor Paulo Manuel Assis Loureiro Limão Vieira, professor auxiliar — nos períodos de 22 a 26 de Fevereiro e de 16 a 20 de Março
de 2005.
Licenciado Yuri Fonseca da Silva Nunes, assistente — no período de
1 de Fevereiro a 15 de Maio de 2005.
Licenciado João Pedro Botelho Veiga, assistente convidado a
100 % — no período de 29 de Maio a 5 de Junho de 2005.
4 de Fevereiro de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.
Aviso n.o 2455/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 9 de
Fevereiro de 2005, proferido por delegação de competências, foi concedida a equiparação a bolseiro fora do País aos docentes da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa abaixo
indicados:
Doutora Maria Adelaide de Almeida Pedro de Jesus, professora catedrática — no período de 6 a 13 de Fevereiro de 2005.
Doutor Pedro Manuel Corrêa Calvente de Barahona, professor associado — no período de 20 a 23 de Fevereiro de 2005.
Doutor João Baptista da Silva Araújo Júnior, professor auxiliar —
no período de 20 de Fevereiro a 15 de Maio de 2005.
Doutor Luís Filipe dos Santos Gomes, professor auxiliar — no período
de 16 a 20 de Fevereiro de 2005.
Doutor José Manuel Matos Ribeiro da Fonseca, professor auxiliar — nos períodos de 12 a 18 e de 20 a 23 de Fevereiro de 2005.
Mestre André Teixeira Bento Damas Mora, assistente — no período
de 12 a 18 de Fevereiro de 2005.
Licenciado João Pedro Botelho Veiga, assistente convidado a
100 % — no período de 3 a 9 de Março de 2005.
11 de Fevereiro de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.
o

a

Aviso n. 2456/2005 (2. série). — Faz-se público que se encontram afixadas na Secção de Pessoal as listas de antiguidade do pessoal
docente e não docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, referidas a 31 de Dezembro de 2004.
O prazo para eventuais reclamações é de 30 dias a contar do dia
imediato ao da publicação deste aviso no Diário da República.
11 de Fevereiro de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.
Aviso n.o 2457/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Doutor Luís Eugénio Caldas Veiga da Cunha — reconduzido no cargo
de professor catedrático convidado a 20 %, a título gratuito, por
um novo período de cinco anos, com efeitos a partir de 22 de
Junho de 2004.
Relatório elaborado em cumprimento do artigo 31.o
do Estatuto da Carreira Docente Universitária
Considerando que, em face dos pareceres emitidos nos termos do
artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado
em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelo Dr. Francisco
Nunes Correia, professor catedrático do Instituto Superior Técnico,
da Universidade Técnica de Lisboa, e pelo Dr. Fernando José Pires
Santana, professor catedrático desta Faculdade, respectivamente, se
encontram preenchidos os requisitos referidos no n.o 4 do mesmo
artigo, o conselho científico, em votação plenária de 21 de Dezembro
de 2004, aprovou, por maioria absoluta, nos termos do artigo 31.o,
a recondução do Dr. Luís Eugénio Caldas Veiga da Cunha na categoria

Doutor Pedro Alexandre da Costa Sousa — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar provisório, com
efeitos a partir de 29 de Novembro de 2004, por cinco anos, com
direito ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1,
índice 195, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18
de Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data do início
de funções.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Fevereiro de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.
Aviso n.o 2458/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Doutor Pedro Miguel Roldão de Barros — reconduzido no cargo de
professor associado convidado a 40 %, por um novo período de
cinco anos, com efeitos a partir de 22 de Junho de 2004.
Relatório elaborado em cumprimento do artigo 31.o
do Estatuto da Carreira Docente Universitária
Considerando que, em face dos pareceres emitidos nos termos do
artigo 20.o do ECDU, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, subscritos pelo Doutor José Manuel Vasconcelos Valério
de Carvalho, professor catedrático da Universidade do Minho, e pelo
Doutor António Rafael Janeiro Borges, professor catedrático desta
Faculdade, respectivamente, se encontram preenchidos os requisitos
referidos no n.o 4 do mesmo artigo, o conselho científico, em votação
plenária de 21 de Dezembro de 2004, aprovou, por maioria absoluta,
nos termos do artigo 31.o, a recondução do Doutor Pedro Miguel
Roldão Barros na categoria de professor associado convidado a 40 %,
com efeitos a partir de 22 de Junho de 2004 e por um novo período
de cinco anos.
30 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico, José J. Galhardas de Moura.
Doutor Pedro Miguel Roldão de Barros, professor associado convidado a 40 % desta Faculdade — rescindido o contrato, com efeitos
a partir de 31 de Dezembro de 2004, nos termos da alínea c) do
n.o 1 do artigo 36.o do ECDU, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de
Julho.
Doutora Isabel Maria Correia Sepúlveda, professora auxiliar a título
provisório — nomeada definitivamente com efeitos a partir de 15
de Junho de 2004.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face dos pareceres emitidos nos termos dos
n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelo
Doutor Armando da Costa Duarte, professor da Universidade de
Aveiro, e pelo Doutor Fernando José Pires Santana, professor desta
Faculdade, se encontram preenchidos os requisitos referidos no n.o 4
do mesmo artigo, os professores catedráticos, associados e auxiliares
definitivos desta Faculdade aprovaram, por maioria, em 26 de Novembro de 2004, a nomeação definitiva da professora auxiliar Doutora Isabel Maria Correia de Sepúlveda, com efeitos a partir de 15 de Junho
de 2004.
4 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, José
J. Galhardas de Moura.
Doutora Leonor Miranda Monteiro do Amaral, professora auxiliar
a título provisório — nomeada definitivamente com efeitos a partir
de 20 de Abril de 2004.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face dos pareceres emitidos nos termos dos
n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelo
Doutor Armando da Costa Duarte, professor da Universidade de
Aveiro, e pelo Doutor Fernando José Pires Santana, professor desta
Faculdade, se encontram preenchidos os requisitos referidos no n.o 4
do mesmo artigo, os professores catedráticos, associados e auxiliares
definitivos desta Faculdade aprovaram, por maioria, em 26 de Novembro de 2004, a nomeação definitiva da professora auxiliar Doutora Leo-
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nor Miranda Monteiro do Amaral, com efeitos a partir de 20 de
Maio de 2004.
4 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, José
J. Galhardas de Moura.
Doutora Maria do Rosário Silva Franco Fernandes, professora auxiliar
a título provisório — nomeada definitivamente com efeitos a partir
de 29 de Junho de 2004.
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desta Faculdade aprovaram, por maioria, em 26 de Novembro de
2004, a nomeação definitiva do professor auxiliar Doutor Rui Jorge
Cordeiro da Silva, com efeitos a partir de 25 de Maio de 2004.
4 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, José
J. Galhardas de Moura.
Doutora Virgínia Helena Arimateia de Campos Machado, professora
auxiliar a título provisório — nomeada definitivamente com efeitos
a partir de 9 de Julho de 2004.

Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face dos pareceres emitidos nos termos dos
n. 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelo
Doutor João Filipe Cortez Rodrigues Queirós, professor da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e pelo Doutor João Tiago Praça Nunes Mexia, professor desta Faculdade, se
encontram preenchidos os requisitos referidos no n.o 4 do mesmo
artigo, os professores catedráticos, associados e auxiliares definitivos
desta Faculdade aprovaram, por maioria, em 26 de Novembro de
2004, a nomeação definitiva da professora auxiliar Doutora Maria
do Rosário Silva Franco Fernandes, com efeitos a partir de 29 de
Junho de 2004.
os

4 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, José
J. Galhardas de Moura.
Doutor Pedro António de Brito Tavares, professor auxiliar a título
provisório — nomeado definitivamente com efeitos a partir de 2 de
Julho de 2004.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face dos pareceres emitidos nos termos dos
n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos
pelo Doutor Carlos Frederico de Gusmão Campos de Geraldes, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra, e pela Doutora Isabel Maria Andrade Galhardas de Moura,
professora desta Faculdade, se encontram preenchidos os requisitos
referidos no n.o 4 do mesmo artigo, os professores catedráticos, associados e auxiliares definitivos desta Faculdade aprovaram, por maioria,
em 26 de Novembro de 2004, a nomeação definitiva do professor
auxiliar Doutor Pedro António de Brito Tavares, com efeitos a partir
de 2 de Julho de 2004.
4 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, José
J. Galhardas de Moura.
Doutor Pedro Calé da Cunha Lamas, professor auxiliar a título provisório — nomeado definitivamente com efeitos a partir de 17 de
Junho de 2004.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face dos pareceres emitidos nos termos dos
n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelo
Doutor Carlos Altino Jansen Verdades Diniz da Gama, professor
do Instituto Superior Técnico, e pelo Doutor Luís Joaquim Leal
Lemos, professor da Universidade de Coimbra, se encontram preenchidos os requisitos referidos no n.o 4 do mesmo artigo, os professores
catedráticos, associados e auxiliares definitivos desta Faculdade aprovaram, por maioria, em 26 de Novembro de 2004, a nomeação definitiva do professor auxiliar Doutor Pedro Calé da Cunha Lamas, com
efeitos a partir de 17 de Junho de 2004.
4 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, José
J. Galhardas de Moura.
Doutor Rui Jorge Cordeiro Silva, professor auxiliar a título provisório — nomeado definitivamente com efeitos a partir de 25 de
Maio de 2004.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face dos pareceres emitidos nos termos dos
n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelo
Doutor Henrique Manuel Cunha Martins dos Santos, professor da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e pelo Doutor Rodrigo Ferrão de Paiva Martins, professor desta Faculdade, se
encontram preenchidos os requisitos referidos no n.o 4 do mesmo
artigo, os professores catedráticos, associados e auxiliares definitivos

Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face dos pareceres emitidos nos termos dos
n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelo
Doutor José Luís Mexia Fraústo Crespo de Carvalho, professor do
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, e pelo
Doutor Jorge Joaquim Pamies Teixeira, professor desta Faculdade,
se encontram preenchidos os requisitos referidos no n.o 4 do mesmo
artigo, os professores catedráticos, associados e auxiliares definitivos
desta Faculdade aprovaram, por maioria, em 26 de Novembro de
2004, a nomeação definitiva da professora auxiliar Doutora Virgínia
Helena Arimateia de Campos Machado, com efeitos a partir de 9 de
Julho de 2004.
4 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, J.
Galhardas de Moura.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Fevereiro de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.
Aviso n.o 2459/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Luís Manuel da Silva — celebrado contrato de trabalho a termo certo,
na categoria correspondente a jardineiro, com efeitos a partir de
16 de Fevereiro de 2005, por seis meses, renovável por períodos
de igual duração, até ao máximo de dois anos.
Carlos Jorge Martins Esteves Barreiros — celebrado contrato de trabalho a termo certo na categoria correspondente a jardineiro, com
efeitos a partir de 9 de Fevereiro de 2005, por seis meses, renovável
por períodos de igual duração, até ao máximo de dois anos.
Conceição Alexandra Pinto Antunes — celebrado contrato de trabalho a termo certo, na categoria correspondente a jardineiro, com
efeitos a partir de 9 de Fevereiro de 2005, por seis meses, renovável
por períodos de igual duração, até ao máximo de dois anos.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Aviso n.o 2460/2005 (2.a série). — Abertura de concurso interno
de ingresso geral (admissão a estágio) para preenchimento de um lugar
de técnico superior de 2.a classe. — 1 — Nos termos do n.o 1 do
artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público
que, por meu despacho de 22 de Dezembro de 2004, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso interno geral de
ingresso para admissão a estágio, com vista ao posterior provimento
de um lugar de técnico superior de 2.a classe da carreira técnica superior, para a área funcional de análises laboratoriais, química, física
e instrumentação, farmácia, bioquímica, biologia e outras afins, para
a UEI de Protozoários Oportunistas/VIH e outras Protozooses, do
quadro de pessoal do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, aprovado pelo despacho n.o 15 670/2004 (2.a série), de 6 de Julho, do
reitor da Universidade Nova de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 182, de 4 de Agosto de 2004.
2 — Prazo de validade do concurso — o concurso é válido para
a vaga mencionada no número anterior, esgotando-se com o seu
preenchimento.
3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de
Julho, 265/88 (artigo 5.o), de 28 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro,
233/94, de 15 de Setembro, 204/98, de 11 de Julho, e 404-A/98, de
18 de Dezembro, republicado pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho,
e Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, e posteriormente alterado na redacção
do Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.
4 — Conteúdo funcional — o lugar a preencher corresponde à prestação de funções técnicas de análises laboratoriais na área de biologia
molecular, incluindo, de entre outros, trabalhos de campo e laboratoriais nas áreas das ciências biomédicas e utilização de compu-

