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Os candidatos serão seleccionados de acordo com os seguintes
critérios:
Currículo académico — 30 %;
Currículo científico — 50 %;
Currículo profissional — 20 %.
As candidaturas deverão ser apresentadas no prazo de 10 dias úteis
a partir da data de publicação do presente edital no Diário da República. Os requerimentos de admissão ao concurso devem ser acompanhados do curriculum vitae científico e profissional e dirigidos ao
presidente da comissão científica do Departamento de Engenharia
Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra, Pólo II, Pinhal de Marrocos, 3030-290 Coimbra, até
às 17 horas do último dia previsto neste edital.
18 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Lélio
Quaresma Lobo.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 17 304/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Luís Miguel Esteves Fernandes — celebrado contrato
administrativo de provimento como assistente convidado a 30 %,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de
Fevereiro de 2005, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 145, escalão 2, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 305/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Março de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre António Pedro Carvalho Chaves — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado a 100 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 2 de Março
de 2005, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 155, escalão 3, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 306/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Março de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Luís Armando Canhoto Neves — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 11 de Fevereiro de
2005, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 195, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 307/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Maio de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Álvaro Iriate Sanromán, professor auxiliar, em contrato administrativo de provimento, na Universidade do Minho — nomeado
definitivamente na mesma categoria com efeitos a partir de 24 de
Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico do Instituto de Letras e Ciências Humanas,
reunido em 4 de Maio de 2005, com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados, emitidos pelos Doutores Telmo dos Santos
Verdelho, professor catedrático da Universidade de Aveiro, e Carlos
da Costa Assunção, professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sobre o relatório de actividade científica
e pedagógica desenvolvida pelo Doutor Álvaro Iriate Sanroman
durante o quinquénio de 2000-2005, considerou que satisfaz os requisitos exigidos no artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, pelo que, louvando-se na votação efectuada pelos profes-
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sores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva em
exercício efectivo de funções, deliberou, por unanimidade, propor
a sua nomeação definitiva como professor auxiliar desta Universidade
a partir de 24 de Julho de 2005.
4 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Fernando Augusto Machado.
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 308/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Maio de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Maria Aldina de Bessa Ferreira Rodrigues Marques, professora auxiliar, em contrato administrativo de provimento, na Universidade do Minho — nomeada definitivamente na mesma categoria com efeitos a partir de 27 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico do Instituto de Letras e Ciências Humanas,
reunido em 4 de Maio de 2005, com base no parecer circunstanciado
e fundamentado, subscrito pelas Doutoras Maria da Graça Lisboa
Castro Pinto e Fernanda Irene Araújo Barros Fonseca, professoras
catedráticas da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre
o relatório de actividade científica e pedagógica desenvolvida pela
Doutora Maria Aldina de Bessa Ferreira Rodrigues Marques durante
o quinquénio de 2000-2005, considerou que satisfaz os requisitos exigidos no artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
pelo que, louvando-se na votação efectuada pelos professores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva em exercício
efectivo de funções, deliberou, por unanimidade, propor a sua nomeação definitiva como professora auxiliar desta Universidade a partir
de 27 de Julho de 2005.
4 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Fernando Augusto Machado.
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 309/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Maio de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Jorge Gustavo Pereira Bastos Rocha — celebrado contrato
administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Abril de
2005, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 195, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 310/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Ana Maria Alves Coutinho da Rocha — celebrado contrato
administrativo de provimento, como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 28 de Abril
de 2005, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 195, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 311/2005 (2.a série). — Por despachos de 15 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Fátima Maria Bezerra Barbosa, professora auxiliar, com contrato administrativo de provimento, na Universidade do
Minho — nomeada definitivamente na mesma categoria em efeitos
a partir de 24 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados dos professores catedráticos Doutor Leandro da Silva Almeida, do Instituto
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de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, e Doutor José
João dos Santos Matos Boavida, da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, sobre o relatório
de actividade científica e pedagógica desenvolvida pela professora
auxiliar de nomeação provisória Doutora Fátima Maria Bezerra Barbosa durante o período de 2000 a 2005, o conselho científico, em
sessão da sua comissão coordenadora de 8 de Junho, considerou que
satisfaz os requisitos do artigo 20.o do ECDU e na votação efectuada
pelos professores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação
definitiva ali presentes deliberou propor, por unanimidade, a sua
nomeação definitiva como professora auxiliar desta Universidade a
partir do dia 24 de Julho.
8 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Leandro da Silva Almeida.
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 312/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Pedro Manuel de Matos Pimenta Simões, professor auxiliar,
em contrato administrativo de provimento, na Universidade do
Minho — nomeado definitivamente na mesma categoria com efeitos
a partir de 5 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico da Escola de Ciências, constituído para este
efeito pelos professores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva em exercício efectivo de funções, reuniu em 8 de Junho
de 2005 para apreciar o processo de nomeação definitiva do Doutor
Pedro Manuel de Matos Pimenta Simões.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelo Prof. Manuel Maria Godinho, professor catedrático de
Geologia do Departamento de Ciências da Terra da Universidade
de Coimbra, e pelo Prof. Fernando Manuel Pereira de Noronha, professor catedrático do departamento de Geologia da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto, o conselho científico considerou
que o trabalho científico e pedagógico do referido docente satisfaz
os requisitos exigidos no artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, pelo que decidiu, por maioria, propor a sua nomeação
definitiva como professor auxiliar desta Universidade a partir de 5
de Julho de 2005.
9 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, João
Fernando Alves Ferreira.
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maioria, propor a sua nomeação definitiva como professor auxiliar
desta Universidade a partir de 10 de Julho de 2005.
9 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, João
Fernando Alves Ferreira.
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 314/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Engenheira Paula Machado Sousa Carneiro — autorizada a denúncia
do contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidada com efeitos a partir de 11 de Outubro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Doutora Ana Dulce Ascensão Almeida Correia — autorizada a
denúncia do contrato administrativo de provimento na categoria
de professora convidada equiparada a professora auxiliar com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 315/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Pedro Correia Cravo Pimenta — autorizada a denúncia do
contrato administrativo de provimento na categoria de professor
convidado equiparado a professor auxiliar com efeitos a partir de
25 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 316/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Victor Manuel Terças Rodrigues — autorizada a denúncia
do contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidado com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Licenciada Ana Guilhermina Seixas Melo — autorizada a denúncia
do contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidada com efeitos a partir de 18 de Setembro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 17 317/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Doutora Isabel Cristina Almeida Pereira Rocha — autorizada a
denúncia do contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidada com efeitos a partir de 23 de Setembro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 17 313/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Doutor Joaquim Alexandre dos Santos Almeida de Oliveira Carneiro,
professor auxiliar, em contrato administrativo de provimento, na
Universidade do Minho — nomeado definitivamente na mesma
categoria com efeitos a partir de 10 de Julho de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico da Escola de Ciências, constituído para este
efeito pelos professores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva em exercício efectivo de funções, reuniu em 8 de Junho
de 2005 para apreciar o processo de nomeação definitiva do Doutor
Joaquim Alexandre dos Santos Almeida de Oliveira Carneiro.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelo Prof. Manuel Armando Oliveira Pereira dos Santos, professor catedrático do Departamento de Física da Universidade de
Évora, e pelo Prof. José Manuel Martins Borges de Almeida, professor
catedrático do Departamento de Física da Universidade do Minho,
o conselho científico considerou que o trabalho científico e pedagógico
do referido docente satisfaz os requisitos exigidos no artigo 20.o do
Estatuto da Carreira Docente Universitária, pelo que decidiu, por

Serviços de Acção Social
Aviso n.o 7222/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Junho
de 2005 do administrador para a acção social da Universidade do
Minho:
Susana Marques Paiva Miranda — rescindido, a seu pedido, o contrato
a termo que tinha com estes serviços a partir de 30 de Junho de
2005. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
12 de Julho de 2005. — O Administrador para a Acção Social, Carlos
Duarte Oliveira e Silva.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Despacho n.o 17 318/2005 (2.a série). — Por despachos de 1
de Agosto de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
António Carlos Silva Monteiro Lopes Almeida, assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, do quadro
de pessoal da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa —
nomeado, precedendo concurso, na categoria de assistente admi-

