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UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho (extracto) n.o 14 441/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 22 de Fevereiro de 2005:

Faculdade de Medicina

Licenciados Miguel Florimundo dos Santos Oliveira e Castro, Maria
João Delgado Modesto Hrotkó e Maria Helena das Dores Tareco
Rosa Martelo — autorizada a celebração de contratos administrativos de provimento como assistentes convidados, a tempo parcial
(10 %) e em regime de acumulação, além do quadro de pessoal
docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Março de 2005.
(Isento de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no
artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)

Despacho n.o 14 447/2005 (2.a série). — Por despacho de 8 de
Junho de 2005 do conselho directivo da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências
(despacho n.o 22 893/2004, in Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):

15 de Junho de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho n.o 14 442/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral
de 2 de Maio de 2005:
José António Pinheiro Romão — renovado o contrato de trabalho
a termo certo para desempenhar funções equiparadas a técnico
superior de 2.a classe pelo período de seis meses, com início em
7 de Junho de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas.)

Ana Carina Seixas Monteiro, a desempenhar funções correspondentes
a técnica superior de 2.a classe, em regime de contrato a termo
certo, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — renovado o contrato de seis meses, com efeitos a 2 de Junho
de 2006. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Adília Catarina Lopes Soares, a desempenhar funções correspondentes a técnico de 2.a classe, em regime de contrato a termo certo,
na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — renovado o contrato de seis meses, com efeitos a 9 de Julho de 2005.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Ana Patrícia da Silva Carrancho, a desempenhar funções correspondentes a técnico de 2.a classe, em regime de contrato a termo certo,
na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — renovado o contrato de seis meses, com efeitos a 9 de Julho de 2005.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Junho de 2005. — A Directora de Administração, Célia Maria
Ferreira Tavares Cravo.

15 de Junho de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)
Despacho n.o 14 443/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral
de 2 de Maio de 2005:
José Filipe Minhós da Costa Riscado — renovado o contrato de trabalho a termo certo para desempenhar funções equiparadas a técnico superior de 2.a classe pelo período de seis meses, com início
em 7 de Junho de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Junho de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)
o
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Despacho (extracto) n. 14 444/2005 (2. série). — Por despacho reitoral de 16 de Julho de 2004:
Licenciados Luís Fernando Lopes da Silva Forte, António Manuel
dos Santos Coelho, Jorge Manuel Pereira Martins e Manuel Victor
Pinto Ferreira — autorizada a celebração de contratos administrativos de provimento como assistentes convidados, a tempo parcial
(10 %) e em regime de acumulação, além do quadro de pessoal
docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004.
(Isento de visto do Tribunal de Contas ao abrigo do disposto no
artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
15 de Junho de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 14 445/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 1 de Outubro de 2004:
Doutor Eugénio Óscar Luiz Batista Leite — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar convidado, a
tempo parcial (30 %), além do quadro de pessoal docente desta
Universidade, por conveniência urgente de serviço, a partir de 1
de Outubro de 2004. (Isento de visto do Tribunal de Contas, ao
abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o,
n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
15 de Junho de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho n.o 14 446/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral
de 17 de Maio de 2005:
Madalena Duarte Craveiro Sena — renovado o contrato de trabalho
a termo certo para desempenhar funções equiparadas a técnico
superior de 2.a classe pelo período de seis meses, com início em
18 de Junho de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas.)
20 de Junho de 2005. — Pelo Administrador, (Assinatura ilegível.)

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Ciências
Despacho n.o 14 448/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 3 de Junho de 2005, proferido
por delegação, conforme o Diário da República, 2.a série, n.o 144,
de 25 de Junho de 2002:
Doutor Laurens de Haan, professor visitante, em regime de prestação
de serviço a 0 % — recrutamento por um ano, com efeitos a partir
de 1 de Janeiro de 2005.
Doutor Luís Manuel Pinto da Rocha Afonso Carriço — nomeado definitivamente na categoria de professor auxiliar, com dedicação exclusiva, escalão 2, índice 210, além do quadro de pessoal docente
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com efeitos
a partir de 28 de Julho de 2005.
14 de Junho de 2005. — O Secretário-Coordenador, Jorge Ferreira
Cardoso.
Rectificação n.o 1113/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.o 12 959/2005 (2.a série), rectifica-se que onde
se lê «do quadro do pessoal da Câmara Municipal de Lisboa» deverá
ler-se «do quadro do pessoal do Governo Civil». (Isento de visto
do Tribunal de Contas.)
15 de Junho de 2005. — O Secretário-Coordenador, Jorge Ferreira
Cardoso.
Rectificação n.o 1114/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.o 12 961/2005, no Diário da República, 2.a série,
n.o 111, de 9 de Junho de 2005, rectifica-se que onde se lê «Por
despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 16 de Maio
de 2005, proferido por delegação, conforme Diário da República,
2.a série, n.o 144, de 25 de Junho de 2002» deve ler-se «por despacho
do reitor de 16 de Maio de 2005».
15 de Junho de 2005. — O Secretário-Coordenador, Jorge Ferreira
Cardoso.

Faculdade de Medicina
Contrato (extracto) n.o 1282/2005. — Por despacho do vice-reitor de 30 de Maio de 2005, proferido por delegação do reitor, foi
celebrado contrato de prestação eventual de serviço, entre esta Faculdade e a licenciada Filipa Bravo Lopes para exercer funções de monitora, com efeitos reportados a 1 de Junho de 2005, válido por um
ano, renovável por três vezes. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
8 de Junho de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.

