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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-

