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Estas obras constituem verdadeiros marcos na engenharia civil contemporânea, atendendo à complexidade técnica, às soluções inovadoras e à fiabilidade que apresentam.
O Laboratório de Mecânica Estrutural tem contado com a colaboração do engenheiro José Luís Faria Câncio Martins na leccionação
de disciplinas da licenciatura em Engenharia Civil e do mestrado
em Estruturas, o que constituiu um enriquecimento técnico-científico
destes cursos, prestigiando o Departamento de Engenharia Civil.
Assim sendo, e dada a sua elevada competência científica o conselho
científico, sob proposta da comissão científica do Departamento de
Engenharia Civil, deu parecer favorável à contratação do engenheiro
José Luís Faria Câncio Martins como professor catedrático convidado,
a tempo parcial (30 %), pelo período de um ano.
O Presidente do Conselho Científico, Lélio Quaresma Lobo.

N.o 206 — 26 de Outubro de 2005
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos

Despacho (extracto) n.o 22 358/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 17 de Setembro de 2005:
Doutora Maria Madalena Vitório Moreira Vasconcelos, professora
auxiliar desta Universidade — concedida licença sabática pelo
período de um ano, com início em 9 de Março de 2006. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Outubro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

23 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Administração, a
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Maria Lídia Morão de Paiva
Cardoso.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Despacho (extracto) n.o 22 356/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Setembro de 2005 do presidente do conselho directivo:

Reitoria

Doutor Anthony Alan Shelton — contratado como professor auxiliar
convidado a tempo parcial (30 %), por um ano, com início em
27 de Setembro de 2005.
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária
O professor Anthony Shelton tem vindo a exercer a actividade
docente no Departamento de Antropologia desde há alguns anos.
Reconhecido como grande especialista em Museologia respondeu
positivamente ao grande desafio que foi criar em Vancover (Canadá)
um museu de prestígio internacional.
O Doutor Anthony Shelton tem uma grande experiência como
investigador de colecções museológicas, nomeadamente das colecções
do Horniman Museum, de que foi director.
Ao mesmo tempo, possui uma rica experiência de trabalho de campo
no México que serviu de base para a sua dissertação de doutoramento
(1992) na Universidade de Oxford.
O seu contributo nos diversos campos de investigação museológica
e no ensino da Museologia Crítica e da Antropologia da Arte é fundamental para a concretização dos programas tanto da licenciatura
em Antropologia (área de Antropologia Social e Cultural) como do
mestrado na mesma área.
Assim sendo, o conselho científico, sob proposta da comissão científica do Departamento de Antropologia, deu parecer favorável à contratação do Doutor Anthony Alan Shelton como professor auxiliar
convidado a tempo parcial (30 %), pelo período de um ano.
O Presidente do Conselho Científico, Lélio Quaresma Lobo.
(Não carece de fiscalização prévia nos termos do n.o 1 do
artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
26 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Administração, a
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Maria Lídia Morão de Paiva
Cardoso.
Despacho (extracto) n.o 22 357/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente do conselho directivo:
De 13 de Setembro de 2005:
Doutor Fernando José Pereira Florêncio, professor auxiliar convidado — contratado provisoriamente, por um quinquénio, como professor auxiliar, nos termos do n.o 2 do artigo 11.o da Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho, com início em 13 de Setembro de 2005, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 15 de Setembro de 2005:
Arquitecto João Paulo Mendes Seiça da Providência Santarém — contratado como assistente convidado, a tempo parcial (60 %), por
um ano, com início em 15 de Setembro de 2005.
De 16 de Setembro de 2005:
Arquitecto Gonçalo José Urbano Curado de Seiça Neves — contratado como assistente convidado, a tempo parcial (60 %), por um
ano, com início em 16 de Setembro de 2005.
(Não carecem de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do
artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
26 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Administração, a
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Maria Lídia Morão de Paiva
Cardoso.

Despacho n.o 22 359/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 3
do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março, designo
o especialista de informática do grau 1, nível 2, Luís Miguel Martins
Pires como coordenador técnico da área de redes e comunicações
da Reitoria da Universidade de Lisboa, com efeitos a 1 de Agosto
de 2005.
1 de Agosto de 2005. — O Reitor, José A. Barata-Moura.
Despacho (extracto) n.o 22 360/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 27 de Setembro de 2005, proferido por
delegação:
Lina Maria Paiva Soares Leite Rodrigues, assistente administrativa
especialista — autorizada a nomeação em regime de substituição
para o lugar de chefe de secção de Contabilidade da Reitoria da
Universidade de Lisboa, com efeitos a 1 de Outubro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Outubro de 2005. — A Administradora da Universidade, Maria Luísa Machado Cerdeira.

Faculdade de Ciências
Despacho n.o 22 361/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa de 6 de Outubro de 2005, foi autorizada a denúncia
do contrato a termo certo com Paulo Victor Fernandes Carvalho
a partir de 21 de Outubro, celebrado ao abrigo do disposto no artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Outubro de 2005. — O Secretário-Coordenador, Jorge Ferreira Cardoso.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Despacho n.o 22 362/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade Nova de Lisboa de 30 de Setembro de 2005:
Doutor José Gabriel da Fonseca Pereira Bastos, professor auxiliar
de nomeação definitiva desta Faculdade — autorizada a nomeação
definitiva como professor associado, considerando-se exonerado do
anterior lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Outubro de 2005. — O Director, João Sàágua.
Despacho n.o 22 363/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade Nova de Lisboa de 30 de Setembro de 2005:
Doutora Maria de Lurdes Pereira Rosa, assistente desta Faculdade —
autorizado o contrato administrativo de provimento como professora auxiliar, com efeitos a partir de 5 de Julho de 2005, considerando-se rescindido o anterior contrato. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Outubro de 2005. — O Director, João Sàágua.

