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Instituto de Tecnologia Química e Biológica

Despacho (extracto) n.o 19 371/2005 (2.a série). — Por despacho de 24 de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Porto:

Despacho n.o 19 366/2005 (2.a série). — Por despacho de 16
de Agosto de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:

Doutora Maria Leonor Martins Soares David, professora associada
da Faculdade de Medicina desta Universidade — nomeada definitivamente professora catedrática do 4.o grupo (Patologia) da
mesma Faculdade com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

Paula Maria Marques Alves — autorizada a rescisão do contrato de
trabalho a termo certo a partir de 1 de Setembro de 2005 e um
novo contrato com efeitos a partir da mesma data, por um ano,
renovável automaticamente por períodos sucessivos até cinco anos,
com a categoria equivalente a investigadora principal. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)
19 de Agosto de 2005. — O Director, Peter Frank Lindley.
Despacho n.o 19 367/2005 (2.a série). — Por despacho de 16
de Agosto de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Maria Rita Mendes Bordalo Ventura Centeno Lima — autorizado
o contrato de trabalho a termo certo, com a duração de um ano,
renovável automaticamente por períodos sucessivos até cinco anos,
com a categoria equivalente a investigador auxiliar a partir do dia
1 de Outubro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2005. — O Director, Peter Frank Lindley.

24 de Agosto de 2005. — A Técnica Superior Principal, Alda Rosa
Martins de Sousa.

Faculdade de Engenharia
Despacho (extracto) n.o 19 372/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de Agosto de 2005 do director da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, por delegação de competências
do reitor da Universidade do Porto:
Prof. Doutor Adélio Miguel Magalhães Mendes — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro no período de 31 de Agosto
a 5 de Setembro de 2005.
22 de Agosto de 2005. — Pelo Responsável pelo Serviço de Recursos Humanos, (Assinatura ilegível).

UNIVERSIDADE DO PORTO
Secretaria-Geral
o

a

Aviso n. 7906/2005 (2. série). — Por despacho reitoral de 24
de Agosto de 2005 e sob proposta do conselho científico do Instituto
de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da Universidade do Porto,
foi aprovada a propina de E 2500 relativa ao curso de pós-graduação
em Prevenção e Reabilitação Cardiovascular do Instituto de Ciências
Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade, para o ano lectivo
de 2005-2006.
24 de Agosto de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.
Despacho (extracto) n.o 19 368/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Porto:
José Daniel Coelho Reis, técnico de informática do grau 1, nível 2,
da Faculdade de Engenharia desta Universidade — reclassificado
ao abrigo do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, como
especialista de informática do grau 1, nível 1, da mesma Faculdade,
com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
23 de Agosto de 2005. — A Técnica Superior Principal, Alda Rosa
Martins de Sousa.
Despacho (extracto) n.o 19 369/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Porto:
Ana Suzete de Azevedo Maia, assistente administrativa principal do
Agrupamento de Escolas Irmãos Passos — nomeada em comissão
de serviço extraordinária, por um ano, tesoureira da Faculdade
de Arquitectura desta Universidade, com efeitos a partir da data
da aceitação, a verificar-se após a publicação no Diário da República.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
24 de Agosto de 2005. — A Técnica Superior Principal, Alda Rosa
Martins de Sousa.
Despacho (extracto) n.o 19 370/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Susana Maria Figo Ferreira Araújo, técnica superior de
2.a classe da Universidade de Aveiro — autorizada a transferência
para a mesma categoria da Faculdade de Arquitectura desta Universidade com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se
exonerada do lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
24 de Agosto de 2005. — A Técnica Superior Principal, Alda Rosa
Martins de Sousa.

Despacho (extracto) n.o 19 373/2005 (2.a série). — Por despacho de 26 de Julho de 2005 do director da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto:
Paulo Manuel de Jesus Madaleno Lopes — contratado em regime
de contrato de trabalho a termo certo com categoria equiparada
à de técnico profissional de 2.a classe (AE) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com efeitos a partir de 26 de
Julho de 2005, válido pelo período de um ano, com possibilidade
de renovação por iguais períodos até ao fim da vigência dos projectos
ao abrigo dos quais foi celebrado o contrato. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
22 de Agosto de 2005. — Pelo Responsável pela Divisão de Recursos Humanos, (Assinatura ilegível.)

Faculdade de Economia
Despacho n.o 19 374/2005 (2.a série). — Por despacho de 22
de Agosto de 2005 do director da Faculdade de Economia do Porto,
no exercício de delegação de competências concedida pelo reitor da
Universidade do Porto:
Prof.a Doutora Maria da Conceição Pereira Ramos, professora auxiliar
desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País
no período de 6 a 25 de Setembro de 2005.
Prof.a Doutora Ana Teresa Cunha de Pinho Tavares, professora auxiliar desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do
País no período de 14 a 18 de Setembro de 2005.
Prof. Doutor Luís Fernando Rainho Alves Torgo, professor auxiliar
desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País
no período de 20 a 26 de Agosto de 2005.
23 de Agosto de 2005. — A Chefe de Secção, Eugénia Melo.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Edital n.o 786/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Agosto
de 2005 do vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa, Prof. Doutor António Romão, proferido por delegação, é constituído, de acordo
com o estabelecido no artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13
de Novembro, ratificado pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, o júri
do concurso documental, aberto pelo edital n.o 483/2005 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 70, de 11 de Abril
de 2005, para provimento de um lugar de professor associado do
grupo de disciplinas de Exercício e Saúde da Faculdade de Motricidade
Humana, nos seguintes termos:
Presidente — Reitor da Universidade Técnica de Lisboa.
Vogais:
Doutor José Manuel da Costa Soares, professor catedrático
da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
da Universidade do Porto.
Doutor Jorge Augusto Pinto da Silva Mota, professor catedrático da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação
Física da Universidade do Porto.

