N.o 16 — 23 de Janeiro de 2006

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Académicos
Rectificação n.o 87/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 11 572/2005 (2.a série) no Diário da República, 2.a série,
n.o 242, de 20 de Dezembro de 2005, respeitante à constituição do
júri das provas de doutoramento em Ciências da Educação requeridas
por Maria Prazeres Simões Moço Casanova, rectifica-se que onde
se lê «Doutor José Cassiano Reimão, professor associado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa»
deve-se ler «Doutor Cassiano Maria Reimão, professor associado com
agregação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa».
4 de Janeiro de 2006. — A Directora, Margarida Cabral.

Serviços Administrativos
Despacho (extracto) n.o 1774/2006 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 22 de Dezembro de 2005:
Doutor Miguel Ângelo Pignatelli de Avillez Nunes Pereira, professor
auxiliar desta Universidade — anulada a equiparação a bolseiro fora
do País, no período de 3 de Novembro a 16 de Dezembro de
2005, conforme o despacho (extracto) n.o 24 836/2005, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 231, de 2 de Dezembro de
2005, e concedida nova equiparação a bolseiro fora do País, no
período de 3 a 22 de Novembro de 2005.
2 de Janeiro de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
o

a

Despacho (extracto) n. 1775/2006 (2. série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 12 de Novembro de 2005:
Mestre António Henriques Martins Guerreiro, assistente desta Universidade — anulada a equiparação a bolseiro fora do País, no
período de 1 de Setembro de 2005 a 31 de Julho de 2006, conforme
o despacho (extracto) n.o 14 664/2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 126, de 4 de Julho de 2005, e concedida nova
equiparação a bolseiro fora do País, no período de 1 a 6 de Setembro
de 2005.
2 de Janeiro de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 1776/2006 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 30 de Novembro de 2005:
Doutora Isabel Alexandra Joaquina Ramos, professora auxiliar desta
Universidade — anulada a equiparação a bolseiro fora do País, no
período de 19 de Novembro a 4 de Dezembro de 2005, conforme
o despacho (extracto) n.o 25 214/2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 234, de 7 de Dezembro de 2005, e concedida
nova equiparação a bolseiro fora do País, no período de 19 a 27
de Novembro de 2005.
2 de Janeiro de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 1777/2006 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 2 de Dezembro de 2005:
Doutora Palmira Celeste Semião Lacerda, professora auxiliar — nomeada definitivamente na mesma categoria, face à deliberação do conselho científico da Área Departamental de Ciências
Económicas e Empresariais, na sessão de 16 de Novembro de 2005,
e nos termos do disposto no 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 efeitos a partir de 17 de Novembro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório do provimento definitivo da professora
auxiliar Palmira Celeste Semião de Lacerda
Nos termos e para os efeitos do disposto n.o 2 do artigo 25.o do
Estatuto da Carreira Docente Universitária, tendo em conta o pedido
apresentado pela candidata, o conselho científico da área departamental de Ciências Económicas e Empresariais regista o seguinte:
1 — Reunido o colégio dos professores catedráticos, dos professores
associados e dos professores auxiliares de provimento definitivo da
área departamental de Ciências Económicas e Empresariais em efectividade de funções, foi submetido à sua apreciação o requerimento
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de provimento definitivo apresentado pela Doutora Palmira Celeste
Semião de Lacerda.
2 — O relatório de actividade apresentado pela requerente, no respeito do que está estabelecido no ECDU, recebeu o parecer favorável
dos professores catedráticos José Carlos das Dores Zorrinho, da Universidade de Évora, e Victor José Sequeira Roldão, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.
3 — O provimento definitivo solicitado pela requerente foi posto
à votação do colégio, tendo sido aprovado pela unanimidade dos
presentes.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da reunião do referido colégio que teve lugar no dia 16 de Novembro
de 2005.
17 de Novembro de 2005. — O Presidente, Carlos Alberto Falcão
Marques.
3 de Janeiro de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 1778/2006 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 14 de Novembro de 2005:
Doutor Carlos Alberto Zany Pampulim Martins Caldeira, professor
auxiliar em regime de contrato administrativo de provimento —
prorrogado o contrato por cinco anos, com efeitos a 12 de Outubro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Janeiro de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 1779/2006 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 4 de Abril de 2005:
Licenciado Paulo Jorge Ferreira Descalço Fanha — dado por findo
o respectivo contrato administrativo de provimento como assistente
convidado a 50 %, em regime de acumulação, com efeitos a partir
de 15 de Setembro de 2005. (Não careceu de fiscalização do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
9 de Janeiro de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 1780/2006 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 28 de Outubro de 2005:
Licenciado Panagiotis Sarantopoulos — dado por findo o respectivo
contrato administrativo de provimento como assistente convidado
a 50 %, em regime de acumulação, com efeitos a partir de 3 de
Março de 2006. (Não careceu de fiscalização do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
9 de Janeiro de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 1781/2006 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 20 de Dezembro de 2005, proferido por delegação
do reitor, foi homologada a eleição do presidente do conselho científico e do presidente do conselho directivo da Faculdade de Ciências,
Prof. Doutor Nuno Manuel Carvalho Ferreira Guimarães, professor
catedrático da mesma Faculdade, com efeitos à data da homologação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria Luísa Machado
Cerdeira.

Faculdade de Medicina Dentária
Despacho (extracto) n.o 1782/2006 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 28 de Outubro de 2005,
proferido por delegação:
Pedro Luís Crispim dos Santos, monitor desta Faculdade — autorizado o contrato administrativo de provimento como assistente convidado, em regime de tempo parcial de 40 %, válido por um ano,
renovável por períodos sucessivos de três anos, nos termos das
Leis n.os 108/88, de 24 de Setembro, e 19/80, de 16 de Julho (ECDU),
e os artigos 15.o e 16.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
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com início em 2 de Novembro de 2005, por conveniência urgente
de serviço. (Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas.)
12 de Janeiro de 2006. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Despacho n.o 1783/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho científico de 21 de Dezembro de 2005, proferido
por delegação de competências:
Doutor Manuel Pires Matos, professor associado da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa — concedida dispensa de serviço docente no período compreendido entre 1 de Fevereiro e 31 de Julho de 2006, ao abrigo do
n.o 2 do artigo 77.o do ECDU. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

N.o 16 — 23 de Janeiro de 2006

Despacho (extracto) n.o 1788/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Paula Raquel da Silva Patriarca de Oliveira Paiva
Ribeiro — renovado o contrato de trabalho a termo certo para exercer funções equiparadas a auxiliar técnico da Faculdade de Letras
desta Universidade, com feitos a partir de 3 de Janeiro de 2006
e pelo período de um ano. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 1789/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

30 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, João Barroso.

Mestre Maria Teresa Vaz de Moura Viegas — contratada, por conveniência urgente de serviço, como assistente convidada além do
quadro, com 30 % do vencimento da Faculdade de Ciências desta
Universidade, com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2005
e pelo período de um ano. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)

UNIVERSIDADE DO PORTO

6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 1790/2006 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Despacho (extracto) n.o 1784/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Ângela Cristina Ferreira de Carvalho — renovado o contrato de trabalho a termo certo para exercer funções equiparadas
a técnica de 2.a classe da Faculdade de Letras desta Universidade,
com efeitos a partir de 9 de Maio de 2006 e pelo período de um
ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviço de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 1785/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Carla Alexandra Oliveira Mesquita — renovado o contrato de trabalho
a termo certo para exercer funções equiparadas às de técnica profissional de 2.a classe da Faculdade de Letras desta Universidade,
com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2006 e pelo período
de um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 1786/2006 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Mestre Maria Natália Faria dos Santos Gonçalves, assistente convidada, além do quadro, da Faculdade de Economia, desta Universidade — contratada por conveniência urgente de serviço como
assistente, além do quadro, da mesma Faculdade, com efeitos a
partir de 16 de Julho de 2005, considerando-se rescindido o contrato
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 1791/2006 (2.a série). — Por despacho
de 7 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Joana Maria de Castro e Costa Moreda de Miranda — contratada em regime de contrato de trabalho a termo certo para
exercer funções equiparadas a estagiária da carreira técnica superior
do Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns desta Universidade,
com efeitos a partir de 7 de Novembro de 2005, válido por seis
meses, eventualmente renovável por igual período até ao limite
de 18 meses. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 1792/2006 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Alexandra Carla Pereira Melo — renovado o contrato de trabalho
a termo certo para exercer funções equiparadas às de técnica profissional de 2.a classe da Faculdade de Letras desta Universidade,
com efeitos a partir de 3 de Janeiro de 2006 e pelo período de
um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)

Doutora Ana Sofia Figueiras Henriques Laranjinha, assistente convidada, além do quadro, da Faculdade de Letras desta Universidade — contratada por conveniência urgente de serviço como professor auxiliar, além do quadro, da mesma Faculdade, com efeitos
a partir de 10 de Outubro de 2005, considerando-se rescindido
o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 1787/2006 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Faculdade de Farmácia

Miguel Ângelo Guimarães Simões — renovado o contrato de trabalho
a termo certo para exercer funções equiparadas a auxiliar técnico
da Faculdade de Letras desta Universidade, com efeitos a partir
de 3 de Janeiro de 2006 e pelo período de um ano. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
6 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Aviso n.o 717/2006 (2.a série). — Concurso externo de ingresso
para preenchimento de um lugar de assistente administrativo do quadro
da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 167, de 31 de Agosto
de 2005. — 1 — Nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se pública a lista de
classificação final dos candidatos admitidos ao concurso em referência,
homologada por despacho de 9 de Janeiro de 2006 do presidente
do conselho directivo da Faculdade de Farmácia da Universidade

