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Doutor António Francisco Ferreira dos Santos, professor
catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa.
Doutor Afonso Manuel dos Santos Barbosa, professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa.
Doutor João José dos Santos Sentieiro, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica
de Lisboa.
Doutor José Manuel Nunes Leitão, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica
de Lisboa.
Doutor João Manuel Lage de Miranda Lemos, professor
catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa.
Doutor Victor Alberto Neves Barroso, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica
de Lisboa.
Doutor António Manuel da Cruz Serra, professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
24 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Clara Petra
Viana.

16 207

a 60 %, em regime de substituição, além do quadro desta Faculdade,
a partir de 15 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Fernando António Marques Caria.
Despacho n.o 23 704/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
15 de Setembro de 2005, proferido por delegação de competências:
Doutor António José Batista Cardoso — contratado, por conveniência
urgente de serviço, como professor auxiliar convidado a 30 %, em
regime de substituição, além do quadro desta Faculdade, a partir
de 15 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Fernando António Marques Caria.
Despacho n.o 23 705/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
15 de Setembro de 2005, proferido por delegação de competências:
Mestre Jorge Luís Firmino Nunes — contratado por conveniência
urgente de serviço, como assistente convidado, a 100 %, em regime
de substituição, além do quadro deste Faculdade, a partir de 15 de
Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Serviços de Acção Social

31 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Fernando António Marques Caria.

Despacho (extracto) n.o 23 699/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Outubro de 2005 da administradora dos Serviços
de Administração e Acção Social da Universidade Técnica de Lisboa:

Despacho n.o 23 706/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
15 de Setembro de 2005, proferido por delegação de competências:

Maria José Macau Martins Caeiro Grilo, Sandra Maria Cerqueira
Ribeiro, Helena Carolina Soares Gonçalves e Maria Cecília Antunes
Almeida Gouveia, técnicas superiores principais de serviço social
do quadro de pessoal dos Serviços de Acção Social da Universidade
Técnica de Lisboa — nomeadas, mediante concurso, para a categoria de assessor de serviço social do mesmo quadro. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Clara Petra
Viana.

Faculdade de Arquitectura
Despacho n.o 23 700/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
15 de Setembro de 2005, proferido por delegação de competências:
Arquitecta Sílvia Paula de Oliveira Mendes Pelham — contratada, por
conveniência urgente de serviço, como professora auxiliar convidada
a 100 %, em regime de substituição, além do quadro desta Faculdade, a partir de 15 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Fernando António Marques Caria.
Despacho n.o 23 701/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
1 de Outubro de 2005, proferido por delegação de competências:
Mestre José Carlos Queiroz Pinheiro Henriques — contratado, por
conveniência urgente de serviço, como professor auxiliar convidado,
a 30 %, além do quadro desta Faculdade, a partir de 1 de Outubro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Fernando António Marques Caria.
Despacho n.o 23 702/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
15 de Setembro de 2005, proferido por delegação de competências:
Arquitecto Sérgio dos Santos Barreiros Proença — contratado, por
conveniência urgente de serviço, como assistente convidado a 100 %,
em regime de substituição, além do quadro desta Faculdade, a
partir de 15 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Fernando António Marques Caria.
Despacho n.o 23 703/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
15 de Setembro de 2005, proferido por delegação de competências:
Licenciado António José Mendes Baptista — contratado por conveniência urgente de serviço, como professor associado convidado

Mestre Paulo Jorge Garcia Pereira — contratado, por conveniência
urgente de serviço, como professor auxiliar convidado a 100 %,
além do quadro desta Faculdade, a partir de 15 de Setembro de
2005 e até 30 de Setembro de 2006. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Fernando António Marques Caria.
Despacho n.o 23 707/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
30 de Setembro de 2005, proferido por delegação de competências:
Arquitecta Filipa Viegas Serpa dos Santos — contratada, por conveniência urgente de serviço, como assistente convidada, em regime
de substituição, além do quadro desta Faculdade, a partir de 30 de
Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Fernando António Marques Caria.

Instituto Superior Técnico
Aviso n.o 10 409/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 1 de Outubro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Anabela Maria Lopes — autorizado o contrato de trabalho a termo
como assistente administrativa principal (índice 233, escalão 2,
acrescido de subsídio de refeição) para o desempenho de funções
na área de secretariado e apoio contabilístico, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2005, por urgente conveniência de serviço,
com a duração de um ano, renovável, por períodos de igual duração,
até ao final dos projectos «Apoio à gestão de projectos financiados
pela Comissão Europeia» e «Apoio à gestão de projectos financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia», nos termos
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Aviso n.o 10 410/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 1 de Outubro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Maria Lucília Gonçalves Abreu — autorizado o contrato de trabalho
a termo como assistente administrativa principal (índice 222, escalão 1, acrescido de subsídio de refeição) para o desempenho de
funções na área de secretariado, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2005, por urgente conveniência de serviço, com a duração de
um ano, renovável, por períodos de igual duração, até ao final
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dos projectos «Apoio à gestão de projectos financiados pela Comissão Europeia» e «Apoio à gestão de projectos financiados pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia», nos termos do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 23 708/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 30 de Junho de 2005:
Pável Pereira Calado — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de professor auxiliar no Instituto
Superior Técnico, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 30 de Junho de 2005, considerando-se rescindido o
contrato na categoria anterior a partir daquela data. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 23 709/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação, de 26 de Outubro de 2005:
Manuel Pedro Ivens Collares Pereira — denunciado o contrato administrativo de provimento na categoria de professor catedrático convidado, a 30 %, com efeitos a partir de 10 de Janeiro de 2006.
4 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 23 710/2005 (2.a série). — Por despacho de 31 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi a Doutora Rita Maria Payan Martins
Pinto Carreira, professora auxiliar, a exercer funções nesta Universidade, nomeada definitivamente na mesma categoria, com efeitos
a partir de 31 de Outubro de 2005.
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária (ECDU), publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores J. Robalo Silva, professor catedrático
da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de
Lisboa, e Maria Teresa Rangel Figueiredo, professora catedrática da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o conselho científico
restrito da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido
em 26 de Outubro de 2005, considera que a actividade científica e
pedagógica desenvolvida pela Doutora Rita Maria Payan Carreira
satisfaz os requisitos do artigo 25.o do ECDU, pelo que deliberou
dar parecer favorável à sua nomeação definitiva.
2 de Novembro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 23 711/2005 (2.a série). — Por despacho de 31 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi a Doutora Isabel Maria Fernandes Alves,
professora auxiliar, a exercer funções nesta Universidade, nomeada
definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir de 31 de
Outubro de 2005.
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária (ECDU), publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Maria da Assunção Morais Monteiro,
professora catedrática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, e Carlos Azevedo, professor catedrático da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, o conselho científico restrito da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em 26 de
Outubro de 2005, considera que a actividade científica e pedagógica
desenvolvida pela Doutora Isabel Alves satisfaz os requisitos do
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artigo 25.o do ECDU, pelo que deliberou dar parecer favorável à
sua nomeação definitiva.
2 de Novembro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 23 712/2005 (2.a série). — Por despacho de 31 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi o Doutor José Carlos Teixeira da Costa
Pinto, professor auxiliar, a exercer funções nesta Universidade,
nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir
de 31 de Outubro de 2005.
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária (ECDU), publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Maria de Fátima das Neves Guerreiro
Sequeira, professora catedrática da Universidade do Minho, e Miguel
Videira Monteiro, professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o conselho científico restrito da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em 26 de Outubro
de 2005, considera que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor José Carlos da Costa Pinto satisfaz os requisitos
do artigo 25.o do ECDU, pelo que deliberou dar parecer favorável
à sua nomeação definitiva.
2 de Novembro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 23 713/2005 (2.a série). — Por despacho de 31 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi o Doutor José Carlos Marques de
Almeida, professor auxiliar a exercer funções nesta Universidade,
nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir
de 31 de Outubro de 2005.
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores J. Robalo Silva, professor catedrático
da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de
Lisboa, e Jorge Manuel Teixeira de Azevedo, professor catedrático
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o conselho científico restrito da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em 26 de Outubro de 2005, considera que a actividade científica
e pedagógica desenvolvida pelo Doutor José Carlos Almeida satisfaz
os requisitos do artigo 25.o do ECDU, pelo que deliberou dar parecer
favorável à sua nomeação definitiva.
2 de Novembro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 23 714/2005 (2.a série). — Por despacho de 31 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi o Doutor Joaquim Manuel da Silva
Anacleto, professor auxiliar, a exercer funções nesta Universidade,
nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir
de 31 de Outubro de 2005.
Relatório a que se refere o artigo 25.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária (ECDU), publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelos Profs. Doutores Maria Isabel Pereira Lucas Calado Ferreira, professora catedrática da Universidade do Minho, e Luís Miguel
Bernardo, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o conselho científico restrito da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunido em 26 de Outubro de 2005,
considera que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo
Doutor Joaquim Manuel da Silva Anacleto satisfaz os requisitos do
artigo 25.o do ECDU, pelo que deliberou dar parecer favorável à
sua nomeação definitiva.
3 de Novembro de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 23 715/2005 (2.a série). — Por despacho de 31 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi a Doutora Maria Cecília Rosas Pereira
Peixoto da Costa, professora auxiliar, a exercer funções nesta Uni-

