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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-

