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Despacho (extracto) n.o 2485/2005 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Setembro de 2004 do presidente do conselho directivo:

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Licenciado Fernando José Delgado Filipe de Oliveira, monitor — contratado como assistente convidado, a tempo parcial (50 %), por
um ano, com início em 13 de Setembro de 2004. (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.)

Faculdade de Medicina

18 de Janeiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 2486/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 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:
Mestre Rosa Sofia da Conceição Neto Waterlain, assistente do Departamento de Antropologia — concedida a dispensa de serviço
docente ao abrigo do n.os 1 e 2 do artigo 27.o do Estatuto da
Carreira Docente Universitária durante o ano lectivo de 2005-2006.
18 de Janeiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Rectificação n.o 178/2005. — Por ter sido mandado publicar com
inexactidão o texto do despacho (extracto) n.o 584/2005, no Diário
da República, 2.a série, n.o 6, de 10 de Janeiro de 2005, a p. 370,
referente à suspensão do pedido de licença sabática do Doutor João
Filipe Cortez Rodrigues Queiró, professor catedrático do Departamento de Matemática, rectifica-se que onde se lê «para o 2.o semestre
do ano lectivo de 2004-2005» deve ler-se «por um ano, a partir do
início do 2.o semestre do ano lectivo de 2004-2005».
17 de Janeiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Rectificação n.o 179/2005. — Por ter sido mandado publicar com
inexactidão o despacho (extracto) n.o 1221/2005, no Diário da República, 2.a série, n.o 13, de 19 de Janeiro de 2005, a p. 964, referente
à promoção de Isabel Maria Paiva de Matos, como técnica profissional
de 1.a classe, rectifica-se que onde se lê «do Departamento de Botânica» deve ler-se «do Jardim Botânico». (Não carece de verificação
prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Janeiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Despacho (extracto) n.o 2487/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 23 de Novembro de 2004:
Mestre Ruben Sílvio Varela dos Santos Martins, assistente desta Universidade — concedida dispensa total de serviço docente para o
ano lectivo 2005-2006.
7 de Janeiro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 2488/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 28 de Dezembro de 2004:
Doutor António Costa Ornelas Gonçalves, professor associado desta
Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 1 de Dezembro de 2004 a 31 de Janeiro de 2005.
12 de Janeiro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 2489/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 12 de Janeiro de 2005:
Mestre Adélia Maria Oliveira de Sousa, assistente — prorrogado o
contrato por um biénio, com efeitos a 1 de Março de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Janeiro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
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Aviso n.o 1047/2005 (2.a série). — Empreitadas adjudicadas pela
Faculdade de Medicina de Lisboa no ano 2004 (artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março). — 1 — O presente aviso é publicado
pela Faculdade de Medicina de Lisboa, com a designação de FML,
pessoa colectiva n.o 502662875, com sede na Avenida do Professor
Egas Moniz, 1649-028 Lisboa (telefone: 217985100; fax: 217985110).
2 — Dando cumprimento ao disposto no artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, listam-se todas as adjudicações de
obras efectuadas pela FML no ano de 2004, com indicação de formas
de atribuição, valores e respectivas entidades adjudicatárias:
Remodelação/recuperação da Clínica Universitária de Medicina II, adjudicada em 19 de Abril de 2004 à PERLA — Engenharia e Construções, L.da, por concurso limitado, pelo valor
de E 71 479,30 e com o prazo de execução de 90 dias;
Adaptação de espaço para biotério no edifício Egas Moniz, adjudicada em 16 de Junho de 2004 à Sociedade de Construções
Soares da Costa, S. A., por concurso limitado, pelo valor de
E 118 495 e com o prazo de execução de 58 dias;
Remodelação da ala anexa ao biotério para instalações sanitárias
no edifício Egas Moniz, adjudicada em 23 de Julho de 2004
à V. P. S. — Construções, L.da, por concurso limitado, pelo
valor de E 79 507,60 e com o prazo de execução de 60 dias;
Recuperação/remodelação do laboratório de genética para o serviço de farmacovigilância, adjudicada em 7 de Julho de 2004
à PERLA — Engenharia e Construções, L.da, por concurso
limitado, pelo valor de E 55 900 e com o prazo de execução
de 60 dias;
Remodelação/recuperação do Instituto de Histologia para Introdução à Clínica e Mecanismos da Doença, adjudicada em 7 de
Outubro à 3N — Sociedade de Construções, L.da, por concurso
limitado, pelo valor de E 122 770,38 e com o prazo de execução
de 75 dias;
Beneficiação das instalações sanitárias do bar da Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, adjudicada
à V. P. S. — Construções, L.da, por consulta prévia, pelo valor
de E 18 686,85 e com o prazo de execução de 30 dias;
Trabalhos de construção civil nas salas de aulas, piso 3, adjudicados à SINTAX — Sociedade de Construções, por consulta
prévia, pelo valor de E 10 250;
Remodelação das instalações da Clínica Universitária de Psiquiatria, adjudicada à 3N — Sociedade de Construções, L.da,
por consulta prévia, pelo valor de E 18 531,58;
Remodelação das salas de aulas práticas de anatomia, adjudicada
à SINTAX — Sociedade de Construções, por consulta prévia,
pelo valor de E 13 750;
Remodelação do laboratório de psicologia, sala de estudo e auto-aprendizagem, adjudicada à 3N — Sociedade de Construções,
L.da, por consulta prévia, pelo valor de E 22 735 e com o
prazo de execução de 60 dias;
Montagem da rede de rega e iluminação de canteiros, adjudicada
à PERLA — Engenharia e Construções, L.da, por consulta prévia, pelo valor de E 15 570 e com o prazo de execução de
75 dias;
Remodelação do anfiteatro e biblioteca do pólo de cirurgia, adjudicada à SINTAX — Sociedade de Construções, por consulta
prévia, pelo valor de E 12 200 e com o prazo de execução
de 49 dias;
Trabalhos de remodelação do biotério do Instituto de Histologia,
adjudicados a Rui Tavares — Remodelações de Interiores e
Pinturas, L.da, por consulta prévia, pelo valor de E 9189;
Trabalhos de beneficiação para implantação da tesouraria, adjudicados à PERLA — Engenharia e Construções, L.da, por consulta prévia, pelo valor de E 12 470;
Remodelação de arrumos 1 e 2 e diversos trabalhos de acabamentos, adjudicada à V. P. S. — Construções, L.da, por consulta prévia, pelo valor de E 5074,95;
Trabalhos de demolição a realizar no antigo Instituto de Fisiologia, adjudicados à SINTAX — Sociedade de Construções
Carlos Santos, L.da, por ajuste directo, pelo valor de E 4980;
Reparação e pintura do corredor da cirurgia, piso 2, adjudicada
à SINTAX — Sociedade de Construções, por ajuste directo,
pelo valor de E 3330;
Prestação de serviços de desentupimento do esgoto da sala de
alunos, sala de estudo e piso 2, adjudicada à SINTAX — Sociedade de Construções, pelo valor de E 4350;
Passagem de tubos, calha técnica, abertura e fecho de coços,
adjudicada à SINTAX — Sociedade de Construções, por ajuste
directo, pelo valor de E 2350;

