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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

N.o 206 — 26 de Outubro de 2005

13 — Em tudo o que não estiver previsto neste aviso, são aplicáveis
as disposições do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
15 — O júri do presente concurso terá a seguinte constituição:

Contrato (extracto) n.o 1574/2005. — Por despacho do reitor da
Universidade do Algarve de 1 de Setembro de 2005:

Presidente — Francisco Manuel Rosa Coelho, administrador dos
SASUA.
Vogais efectivos:

10 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

Maria Margarida Arruda Almeida, chefe de repartição dos
SASUA, que substituirá o presidente nas suas faltas ou
impedimentos.
Maria da Conceição Gonçalves Martins Gomes, chefe de
secção dos SASUA.
Vogais suplentes:
Maria Margarida da Fonseca Castro Carneiro Sequeira de
Medeiros, técnica especialista principal dos SASUA.
Maria Manuela Leonardo Pires Machado, assistente administrativa especialista dos SASUA.
10 de Outubro de 2005. — O Presidente do Júri, Francisco Manuel
Rosa Coelho.

Lina Maria Pita e Assis Lopes — autorizado o contrato a termo certo
para exercer funções equivalentes às de técnico superior, com início
em 1 de Setembro de 2005, válido por um ano, renovável até ao
limite de cinco anos, auferindo a remuneração mensal ilíquida equivalente ao índice 400 do estatuto remuneratório dos funcionários
e agentes da Administração Pública.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho n.o 22 342/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral
de 19 de Setembro de 2005:
Doutor Jacek Tadeusz Krenz — autorizada a sua contratação como
professor associado convidado, com agregação, além do quadro
de pessoal docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência urgente de serviço, a partir de 19 de Setembro de 2005.
Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 448/79,
de 13 de Novembro, ratificado com as alterações introduzidas pela
Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, publica-se a seguir o parecer que fundamenta este convite:
«Parecer

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Licenciada Laura Isabel Machado Silvestre — autorizado o contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente do
1.o triénio, em regime de tempo parcial (30 %), para a Escola Superior de Saúde de Faro da Universidade do Algarve, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2005, pelo período de seis meses, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 100.

1 — O Prof. Doutor Jacek Krenz ocupa o cargo de professor associado com agregação na Faculdade de Arquitectura da Universidade
Técnica de Gdansk (Polónia), e apresentou o seu curriculum vitae
para efeitos de docência e investigação no Departamento de Engenharia Civil da Universidade da Beira Interior (curso de Arquitectura).
2 — O Professor Jacek Krenz provou a sua competência e aptidão
pedagógica dando as aulas teóricas e práticas nos cursos de graduação
e pós-graduação nas faculdades de arquitectura das universidades da
Polónia, Alemanha e Itália.
3 — Analisando o curriculum vitae constata-se que o Professor Jacek
Krenz possui uma sólida formação científica e mostra uma grande
capacidade e actividade no domínio da investigação científica. Oito
principais publicações incluídas no seu curriculum vitae são relacionadas com problemas teóricos e práticos da arquitectura.
4 — O candidato mostra competência e capacidade no âmbito da
aplicação prática dos resultados da sua investigação científica. Sendo
o autor de vários projectos de arquitectura contemporânea e da reabilitação dos monumentos de arquitectura histórica, é considerado
como reconhecido especialista nestes domínios.
5 — Tendo em vista os factores acima mencionados, pode-se concluir que o Professor Jacek Krenz mostra aptidão e competência em
todos os domínios da sua actividade pedagógica, científica e profissional. Nestes termos, o signatário é de parecer que o Prof. Doutor
Jacek Krenz reúne todas as condições para ser contratado como professor associado convidado com agregação no Departamento de Engenharia Civil da Universidade da Beira Interior.

28 de Setembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

6 de Setembro de 2005. — L. M. Ferreira Gomes — A. Litewka —
Victor M. P. Cavaleiro.»

Contrato (extracto) n.o 1572/2005. — Por despacho de 20 de
Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:

(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.)

Mestre Maria Helena Venâncio Martins, assistente da Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve — prorrogado o respectivo contrato até à realização das provas de doutoramento, a partir de 1 de Setembro de 2005.

4 de Outubro de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e
Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

Contrato (extracto) n.o 1570/2005. — Por despacho de 17 de
Março de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado Francisco António de Sousa Bastos Aleixo — autorizado
o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (60 %), para a Escola
Superior de Saúde de Faro, da Universidade do Algarve, de 1 de
Março a 31 de Agosto de 2005, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 185, considerando-se rescindido
o contrato anterior.
20 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Contrato (extracto) n.o 1571/2005. — Por despacho de 1 de
Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:

7 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Contrato (extracto) n.o 1573/2005. — Por despacho do reitor da
Universidade do Algarve de 6 de Outubro de 2005:
Anabela Gomes Domingos Dias — autorizada a renovação do contrato a termo certo para exercer funções correspondentes a técnico
superior de 2.a classe na Universidade do Algarve pelo período
de seis meses, com início de funções a partir de 1 de Novembro
de 2005.
10 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 22 343/2005 (2.a série). — Por despacho de 1
de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 156, de 16 de Agosto de 2005):
Licenciada Marisa Sofia Rodrigues Silva — rescindido, por mútuo
acordo, o contrato a termo certo celebrado em 25 de Novembro
de 2003 com os serviços da estrutura central da Universidade de
Coimbra, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005.
4 de Outubro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

