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de recepção, para a Secção de Pessoal Docente e Investigador do
Instituto Superior Técnico, Avenida de Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa.
5.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data de emissão do bilhete de identidade e entidade que o emitiu, residência, código postal e
telefone);
b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais;
d) Quaisquer outros elementos que os concorrentes considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito;
e) Área científica ou áreas científicas do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico onde o candidato perspectiva a sua actividade.
5.2 — Os requerimentos devem ser acompanhados dos seguintes
elementos:

Coordenadora do projecto sistema informático integrado, no
âmbito do POCED, junto da empresa que está a desenvolver
o projecto das três universidades de Lisboa.
Acções de formação:
Elaboração e controlo orçamental;
Microsof Word;
Curso de POCP;
Curso de POCED;
Curso de soluções informáticas para gestão hoteleira;
Curso de módulos de informática, no âmbito do Projecto Informática para a Vida Activa.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria

a) Curriculum vitae;
b) Cópia do certificado de habilitações.
6 — Os métodos de selecção a utilizar serão:
6.1 — Avaliação curricular;
6.2 — Os candidatos poderão ser sujeitos a entrevista profissional
de selecção.
7 — De acordo com o determinado no despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março de 2000, faz-se constar a seguinte menção:
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.»
28 de Junho de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Despacho n.o 15 968/2005 (2.a série). — Considerando que a
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, prevê que o recrutamento dos titulares
de cargos de direcção intermédia é efectuado por escolha de entre
funcionários que correspondam ao perfil pretendido para prosseguir
as atribuições e objectivos do serviço;
Considerando que o candidato ao lugar tem o perfil requerido;
Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais
para o provimento do lugar de chefe de divisão para assessoria ao
conselho directivo com a área de coordenação da implementação e
teste da nova aplicação contabilística do Instituto Superior Técnico:
Nomeio, nos termos do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, para o exercício
das funções de chefe de divisão para assessoria ao conselho directivo
com a área de coordenação da implementação e teste da nova aplicação contabilística do Instituto Superior Técnico a técnica superior
de 1.a classe Ana Cristina Mendes Cotrim.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 14 de Junho
de 2005.
23 de Junho de 2005. — O Presidente, Carlos Matos Ferreira.
Nota curricular
Nome — Ana Cristina Mendes Cotrim.
Data de nascimento — 17 de Agosto de 1973.
Naturalidade — São Sebastião da Pedreira.
Nacionalidade — portuguesa.
Habilitações literárias — licenciatura em Contabilidade e Administração, ramo de Administração Pública.
Experiência profissional:
Ingresso na função pública em Junho de 1994, na Secção de
Economato, do Instituto Superior Técnico (IST), com funções
de assistente administrativa na área de controlo de stocks e
aquisições de bens;
Em Janeiro de 2000, transferência para a Secção de Contabilidade
Central do mesmo Instituto, como assistente administrativa
na área de contabilização das diversas despesas e receitas do
IST de acordo com o POCED;
Em Novembro de 2002, transferência para a Repartição de Materiais, do IST, com funções de técnica superior, na área de
elaboração dos mapas inerentes ao fecho de contas, de acordo
com a portaria do POCED, e ainda o controlo orçamental
do IST, nas suas diversas unidades.
Desempenhou ainda, ao longo destes anos, funções de:
Controlo do sistema informático contabilístico;
Formador em cursos organizados pelo IST, no âmbito da contabilidade e do sistema informático;

Despacho (extracto) n.o 15 969/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Abril de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi autorizada a transferência da assistente
administrativa especialista do quadro desta Universidade Maria Isabel
Rebelo Peixoto Gomes para o quadro do Instituto da Segurança Social,
I. P., Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real, com efeitos
a partir de 1 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
6 de Julho de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 15 970/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
de 6 de Julho de 2005, foi designada a seguinte constituição do júri
do concurso para o provimento de uma vaga de investigador auxiliar
da carreira de investigação científica do quadro de investigadores da
mesma Universidade:
Presidente — Prof. Doutor Armando Mascarenhas Ferreira, reitor da UTAD.
Vogais:
Doutor Carlos António Pacheco Marques, professor catedrático da UTAD.
Doutor Rui Manuel Vítor Cortes, professor catedrático da
UTAD.
Doutor Joaquim Manuel Sande da Silva, professor adjunto
da Escola Superior Agrária de Coimbra.
Doutor Francisco Manuel Ribeiro Ferraira Moreira, investigador do Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta
Neves, Instituto Superior de Agronomia.
Doutor José Luís Penetra Cerveira Louzada, investigador
auxiliar da UTAD.
O júri reunirá no prazo de 30 dias para elaborar o aviso de abertura
nos termos do disposto no artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 124/99,
de 20 de Abril. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de
Contas.)
6 de Julho de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Rectificação n.o 1262/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 106, de 2 de Junho de 2005, o
despacho (extracto) n.o 12 305/2005 (2.a série), onde se lê «José Guilherme Cortez Pimentel, professor auxiliar da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa» deve ler-se «José Guilherme Cortez
Pimentel, professor associado com agregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa». (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas.)
4 de Julho de 2005. — Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA
Aviso n.o 6867/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente
do ISCTE, ao abrigo da alínea h) do n.o 1 do artigo 19.o dos Estatutos
deste Instituto, publicados em anexo ao Despacho Normativo
n.o 37/2000, de 3 de Agosto:
De 20 de Junho de 2005:
Rui Jorge Henriques Calado Lopes — autorizada a prorrogação do
contrato de assistente além do quadro deste Instituto, com efeitos

