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Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.o 44/99, de 11 de Junho — carreiras e estatuto remuneratório.
Decreto-Lei n.o 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disciplinar.
Decreto-Lei n.o 259/98, de 18 de Agosto — horário de trabalho.
Decreto-Lei n.o 324/99, de 18 de Agosto — horário de trabalho.
Decreto-Lei n.o 325/99, de 18 de Agosto — horário de trabalho.
Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril — medidas de modernização
administrativa.
Despacho Normativo n.o 2/2001, publicado no Diário da República,
1.a série-B, n.o 10, de 12 de Janeiro de 2001 — Estatutos da Universidade do Algarve.
Lei n.o 108/88, de 24 de Setembro — lei da autonomia das
universidades.
Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro — autonomia das universidades.
Decreto-Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro — lei da autonomia dos
estabelecimentos de ensino superior politécnico.
Contrato (extracto) n.o 1507/2005. — Por despacho de 16 de
Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado Licínio Cantarino de Carvalho — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a professor-coordenador, em regime
de tempo parcial, a 50 %, para a Escola Superior de Tecnologia
da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início
em 1 de Setembro de 2005.
Mestre Roberto Carlos Rodrigues Laranja — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a professor-adjunto, em regime de
tempo integral, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em 1 de
Setembro de 2005.
Mestre Pedro Miguel Mendes Guerreiro — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a professor-adjunto, em regime de
exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em 1 de
Setembro de 2005.
Licenciado Fernando José Almeida Bento — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime
de exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em
1 de Setembro de 2005.
Mestre David Alexandre de Brito Pereira — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a professor-adjunto, em regime de
exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em 2 de
Setembro de 2005.
Licenciado Arménio da Conceição Lopes — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de acumulação, a 50 %, para a Escola Superior de Tecnologia da
Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início
em 1 de Outubro de 2005.
Licenciada Marlene de Sousa Filipe — autorizada a renovação do
contrato como encarregada de trabalhos, para a Escola Superior
de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois
anos, com início em 1 de Outubro de 2005.
Mestre Raul Lana Miguel — autorizada a renovação do contrato como
equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, para
a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo
período de dois anos, com início em 1 de Outubro de 2005.
Licenciado Artur Clemente Neto Viegas — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em
16 de Outubro de 2005.
Licenciado Eduardo José Amaro da Costa — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de tempo parcial, a 50 %, para a Escola Superior de Tecnologia
da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início
em 15 de Novembro de 2005.
22 de Agosto de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 19 322/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Agosto de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (despacho n.o 34/2005, de 18 de Julho):
Licenciada Maria Manuel Lopes de Figueiredo Costa, assistente além
do quadro da Faculdade de Letras desta Universidade — concedida
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a dispensa de serviço docente no ano lectivo de 2005-2006, com
início em 1 de Outubro de 2005.
19 de Agosto de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 19 323/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Agosto de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (despacho n.o 35/2004, de 19 de Julho):
Doutor Saul António Gomes Coelho da Silva, professor auxiliar de
nomeação provisória da Faculdade de Letras desta Universidade — nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos
a 25 de Novembro de 2005. (Não carece de verificação prévia do
Tribunal de Contas.)
19 de Agosto de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 19 324/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Agosto de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (despacho n.o 35/2004, de 19 de Julho):
Doutor Rui Luís Vide Cunha Martins, professor auxiliar de nomeação
provisória da Faculdade de Letras desta Universidade — nomeado
definitivamente na mesma categoria, com efeitos a 12 de Fevereiro
de 2006. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Agosto de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Departamento Académico
Aviso n.o 7903/2005 (2.a série). — Foram designados, por despacho do reitor de 22 de Agosto de 2005, para fazerem parte do
júri das provas de doutoramento em Engenharia Mecânica, na especialidade de Ciência dos Materiais, requeridas pelo licenciado Fernando António Gaspar Simões:
Presidente — presidente do conselho científico da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. (Por despacho de subdelegação de competências do vice-reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor António Manuel de Oliveira Gomes Martins, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 282, de 2 de Dezembro de 2004.)
Vogais:
Doutor José Manuel Torralba Castello, professor catedrático da Universidade Carlos III de Madrid, Espanha.
Doutor Gerard Le-Caer, professor da Universidade de Rennes, França.
Doutora Ana Maria Oliveira e Rocha Senos, professora
auxiliar da Universidade de Aveiro.
Doutora Maria Teresa Freire Vieira, professora catedrática
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
Doutor Albano Augusto Cavaleiro Rodrigues de Carvalho,
professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutor Bruno Miguel Quelhas de Sacadura Trindade, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.
Aviso n.o 7904/2005 (2.a série). — Foram designados, por despacho do reitor de 22 de Agosto, para fazerem parte do júri das
provas de doutoramento em Ciências Biomédicas, requeridas pela
licenciada Maria Manuela Monteiro Grazina:
Presidente — presidente do conselho científico da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra (por despacho de subdelegação de competências do vice-reitor da Universidade de
Coimbra, Prof. Doutor António José Avelãs Nunes, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 160, de 14 de Julho
de 2003).
Vogais:
Doutora Maria Isabel Ginestal Tavares de Almeida, professora auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Doutor António Jorge dos Santos Pereira de Sequeiros, professor catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas
de Abel Salazar, da Universidade do Porto.
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Doutora Catarina Isabel Neno Resende de Oliveira, professora catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Doutor Fernando de Jesus Regateiro, professor catedrático
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Doutor Jorge Manuel Tavares Lopes Andrade Saraiva, professor associado convidado com agregação da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra.

(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 19 325/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Junho de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do
n.o 2.2 do despacho de delegação de competências do reitor, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Doutor António Manuel Mendes Raimundo, professor auxiliar em
exercício de funções no Departamento de Engenharia Mecânica — concedida a suspensão da licença sabática, autorizada por
despacho publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 62, de
30 de Março de 2005, durante o 1.o semestre do ano lectivo de
2005-2006. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de
Contas.)
13 de Junho de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 19 326/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Agosto de 2005 do presidente do conselho directivo:
Licenciada Odete Maia Bairrada — renovado o contrato de trabalho
a termo certo, pelo período de seis meses, para o desempenho
de funções equiparadas a técnica superior de 2.a classe no Departamento de Química, a partir de 17 de Agosto de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
22 de Agosto de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 19 327/2005 (2.a série). — Por despachos de 19 de Agosto de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do
n.o 2.1 do despacho de delegação de competências do reitor, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Engenheiro Marco Paulo Seabra dos Reis, assistente no Departamento
de Engenharia Química — concedida a dispensa de serviço docente,
ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 27.o do ECDU, durante o 1.o semestre do ano lectivo de 2005-2006, com início em 12 de Setembro
de 2005.
Engenheira Luísa Maria Rocha Durães, assistente no Departamento
de Engenharia Química — concedida a dispensa de serviço docente,
ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 27.o do ECDU, durante o 1.o semestre do ano lectivo de 2005-2006, com início em 12 de Setembro
de 2005.
24 de Agosto de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 19 328/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Agosto de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do
n.o 2.2 do despacho de delegação de competências do reitor, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Doutora Maria da Graça Bontempo Vaz Rasteiro, professora associada do Departamento de Engenharia Química — concedida a
licença sabática, ao abrigo do n.o 2 do artigo 77.o do ECDU durante
o 2.o semestre do ano lectivo de 2005-2006, com início em 13 de
Fevereiro de 2006. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas.)
24 de Agosto de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 19 329/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Julho de 2005 do presidente do conselho directivo:
Licenciado Nuno Alexandre Lopes Seco — contratado como monitor,
por um ano, com início em 5 de Setembro de 2005. (Não carece
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de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto).
24 de Agosto de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 19 330/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Agosto de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do
n.o 2.2 do despacho de delegação de competências do reitor, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Doutora Maria Miguéns Pereira, professora auxiliar, em exercício de
funções no Departamento de Química — concedida a suspensão
da licença sabática autorizada por despacho publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 133, de 13 de Julho de 2005, e concedida
de novo com diferente periodização por despacho da mesma data
durante o 1.o semestre do ano lectivo de 2005-2006, com início
em 12 de Setembro de 2005. (Não carece de verificação prévia
do Tribunal de Contas.)
24 de Agosto de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 19 331/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Agosto de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do
n.o 2.2 do despacho de delegação de competências do reitor, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Doutor Almerindo Domingues Ferreira, professor auxiliar, em exercício de funções no Departamento de Engenharia Mecânica — concedida a suspensão da licença sabática, autorizado por despacho
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 114, de 16 de Junho
de 2005, e concedida, de novo, com diferente periodização, por
despacho da mesma data durante o ano lectivo de 2006-2007. (Não
carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Agosto de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 19 332/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Agosto de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do
n.o 2.2 do despacho de delegação de competências do reitor, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Doutora Maria Emília Dias Gonçalves Azenha, professora auxiliar,
em exercício de funções no Departamento de Química — concedida
a suspensão da licença sabática autorizada por despacho publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 116, de 20 de Junho de 2005,
e concedida, de novo, com diferente periodização, por despacho
da mesma data, durante o 2.o semestre do ano lectivo de 2005-2006,
com ínício em 13 de Fevereiro de 2006. (Não carece de verificação
prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Agosto de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 19 333/2005 (2.a série). — Por despachos de 19 de Agosto de 2005 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), nos termos do
n.o 2.2 do despacho de delegação de competências do reitor, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Doutora Maria Margarida Lopes de Figueiredo, professora catedrática
do Departamento de Engenharia Química — concedida a licença
sabática ao abrigo do n.o 1 do artigo 77.o do ECDU, durante o
ano lectivo de 2005-2006, com início em 12 de Setembro de 2005.
Doutor Abel Gomes Martins Ferreira, professor auxiliar, em exercício
de funções no Departamento de Engenharia Química — concedida
a licença sabática ao abrigo do n.o 1 do artigo 77.o do ECDU,
durante o ano escolar, com início em 1 de Setembro de 2005.
(Não carecem de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Agosto de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.

Faculdade de Medicina
Despacho n.o 19 334/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de
Agosto de 2005 do conselho directivo da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, proferido por delegação e subdelegação

