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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Doutor Euclides Manuel Vieira Pires, professor associado
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
Doutor Christopher David Maycock, professor associado da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
6 de Julho de 2005. — O Vice-Reitor, José Rueff.
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Faculdade de Ciências do Desporto
e de Educação Física
Despacho (extracto) n.o 15 965/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade de Ciências
do Desporto e de Educação Física de 8 de Julho de 2005, por delegação
de competência do reitor da Universidade do Porto:

Escola Nacional de Saúde Pública

Doutor Fernando José da Silva Tavares, professor associado desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro de 13 a 17 de
Julho de 2005.

Aviso n.o 6865/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Junho
de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:

8 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Joaquim Armando
Ferreira.

Francisco António dos Reis da Silva, assistente administrativo principal na situação de licença sem vencimento de longa duração — autorizado o seu regresso ao serviço a partir de 1 de Julho
de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Director, Fernando Manuel Santos Galvão de Melo.

Faculdade de Ciências Médicas
Despacho (extracto) n.o 15 963/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 8 de Junho de 2005, no uso de delegação de competências:
Doutor António José Murinello de Sousa Guerreiro, professor catedrático desta Faculdade — autorizada a equiparação a bolseiro no
País no período de 8 a 11 de Junho de 2005.
27 de Junho de 2005. — O Director, António Manuel B. Rendas.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Rectificação n.o 1260/2005. — Por ter sido publicada com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 122, de 28 de Junho
de 2005, a equiparação a bolseiro fora do País à docente desta Faculdade doutora Maria João Lobo de Reis Madeira Crispim Romão,
rectifica-se que onde se lê «no período de 11 de Agosto a 31 de
Agosto de 2005» deve ler-se «no período de 23 a 31 de Agosto de
2005».
29 de Junho de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Rectificação n.o 1261/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
que no despacho n.o 14 828/2005, inserto no Diário da República,
2.a série, n.o 118, de 6 de Julho de 2005, a p. 9858, referente ao
concurso para professor associado do Departamento de História da
Faculdade de Letras, onde se lê «para provimento de uma vaga»
deve ler-se «para provimento de cinco vagas».
7 de Julho de 2005. — O Vice-Reitor, Francisco Ribeiro da Silva.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 15 964/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Maria do Rosário Mota Oliveira Alves Moreira — prorrogado
o contrato como assistente além do quadro da Faculdade de Economia desta Universidade, com efeitos a partir de 23 de Julho
de 2005, até à realização das provas de doutoramento. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
7 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Letras
Despacho n.o 15 966/2005 (2.a série). — Por despacho de 5
de Julho de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutora Cândida Fernanda Antunes Ribeiro, professora auxiliar desta
Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 1 a 10 de Julho de 2005.
6 de Julho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.
Despacho n.o 15 967/2005 (2.a série). — Por despacho de 5
de Julho de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutora Maria Eugénia Morais Vilela, professora auxiliar desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período
de 2 a 6 de Julho de 2005.
6 de Julho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Instituto Superior Técnico
Aviso n.o 6866/2005 (2.a série). — 1 — Está aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso público para eventual recrutamento
na categoria de assistente estagiário, assistente ou professor auxiliar,
a iniciar funções a partir da data do despacho autorizador, para o
Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior
Técnico.
Habilitações literárias — os candidatos deverão possuir o grau de
doutor, mestre ou licenciado com informação final mínima de Bom,
ou equivalente legal de acordo com o lugar a que se candidata.
No caso de concorrentes com um perfil científico igualmente adaptado ao concurso, dar-se-á preferência no caso de possuir grau de
doutor.
2 — Os critérios de selecção e ordenação dos candidatos serão os
seguintes:
a) Adequação da área científica do candidato às áreas científicas
do Departamento de Engenharia Informática: Arquitectura
e Sistemas Operativos, Computação Gráfica e Multimédia,
Inteligência Artificial, Metodologia e Tecnologia da Programação e Sistemas de Informação;
b) Publicações científicas e pedagógicas;
c) Experiência de ensino;
d) Experiência profissional.
e) O serviço docente a assegurar pelos candidatos pode ocorrer
em qualquer área científica do Departamento e em qualquer
dos pólos do IST: Lisboa-Alameda ou Oeiras-Taguspark.
3 — Local de trabalho — Departamento de Engenharia Informática
do Instituto Superior Técnico, no Campus do Taguspark, em Oeiras.
4 — As condições de admissão estão expressas no Estatuto da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho.
5 — As candidaturas deverão ser formuladas mediante requerimento dirigido ao presidente do Instituto Superior Técnico ou em
formulário próprio existente na Secção de Pessoal Docente e Investigador e entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso

