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Despacho n.o 22 364/2005 (2.a série). — Por despacho de 30 de
Setembro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:

carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Mestre Maria Clara Ferreira de Almeida Saraiva — autorizada a
denúncia do contrato administrativo de provimento, a partir de
4 de Janeiro de 2006, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 36.o
da Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 392/86, de 22 de Novembro, como assistente convidada a 30 %, em regime de acumulação, na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

11 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

11 de Outubro de 2005. — O Director, João Sàágua.
Rectificação n.o 1769/2005. — Por ter saído com inexactidão a
publicação do despacho n.o 18 749/2005 (2.a série), no Diário da República, 2.a série, n.o 165, de 29 de Agosto de 2005, a p. 12 583, rectifica-se
que onde se lê «reconhecimento de habilitações a nível de mestrado,»
deve ler-se «reconhecimento de habilitações a nível de doutoramento,».
23 de Setembro de 2005. — O Director, João Sàágua.

Faculdade de Economia
Despacho n.o 22 365/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho científico da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa de 10 de Outubro de 2005, proferido por
delegação, foram nomeados os docentes a seguir indicados para fazerem parte do júri para apreciação do pedido de equivalência ao grau
de mestre apresentado por José Maria Vaz Falcão:
Presidente — Doutor Avelino Miguel da Mota de Pina e Cunha,
professor associado com agregação da Faculdade de Economia
da Universidade Nova de Lisboa.
Vogais:
Doutor João Manuel Gonçalves Amaro de Matos, professor
associado com agregação da Faculdade de Economia da
Universidade Nova de Lisboa.
Doutora Carmen Helena Caldeira Freitas Lages, professora
auxiliar do Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa.
11 de Outubro de 2005. — O Director, José António Ferreira
Machado.

Despacho (extracto) n.o 22 368/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Helena Sofia Rocha Lopes, técnica superior de 2.a classe
(área de apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade
de Engenharia desta Universidade — nomeada definitivamente técnica superior de 1.a classe da mesma área e Faculdade, com efeitos
a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar
anteiror a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
11 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 369/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Ivo Daniel Rocha Bastos — contratado, por urgente conveniência de
serviço, como monitor além do quadro da Faculdade de Engenharia
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.)
11 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 370/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Porto:
Licenciado Nuno Filipe Ribeiro Pereira — contratado, por urgente
conveniência de serviço, como monitor, além do quadro, 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.)
11 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Instituto de Higiene e Medicina Tropical

Despacho (extracto) n.o 22 371/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:

Despacho (extracto) n.o 22 366/2005 (2.a série). — Por despacho de 30 de Setembro de 2005 da subdirectora do Instituto de
Higiene e Medicina Tropical, proferido por delegação de competências, é anulado o despacho (extracto) n.o 21 290/2005, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 194, de 10 de Outubro de 2005.

Doutor Luís Miguel Fortuna Rodrigues Martelo — nomeado definitivamente professor auxiliar, além do quadro, do Departamento
de Física da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com
efeitos a partir de 25 de Setembro de 2005. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

10 de Outubro de 2005. — A Secretária Executiva, Maria José de
Freitas.

Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.

UNIVERSIDADE DO PORTO

A comissão coordenadora do conselho científico da FEUP, tendo
apreciado os pareceres emitidos pelo professor catedrático do Departamento de Física da Universidade de Coimbra Doutor Carlos Manuel
Baptista Fiolhais e pelo professor catedrático da Escola de Ciências
da Universidade do Minho Doutor José Manuel Pereira Carmelo,
aprovou por unanimidade a nomeação definitiva do Doutor Luís
Miguel Fortuna Rodrigues Martelo como professor auxiliar do Departamento de Física desta Faculdade.
O Doutor Luís Miguel Fortuna Rodrigues Martelo apresenta aptidões comprovadas pelos professores atrás citados, de que o Departamento muito pode beneficiar.

Secretaria-Geral
Aviso n.o 9395/2005 (2.a série). — Por ter sido publicado com
inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 173, de 7 de Outubro
de 2005, o plano de estudos do concurso de mestrado em Medicina
e Oncologia Molecular da Faculdade de Medicina desta Universidade
para a edição 2005-2007, rectifica-se que onde se lê «11 — Plano de
estudos: [. . .] Remato-Oncologia» deve ler-se «11 — Plano de estudos
[. . .] Hemato-Oncologia».
12 de Outubro de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.
Despacho (extracto) n.o 22 367/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
João Pedro Monteiro Campos Moreira, assistente administrativo principal da Faculdade de Economia desta Universidade — nomeado
definitivamente assistente administrativo especialista da mesma
Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da mesma data. (Não

22 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico,
Carlos A. V. Costa.
11 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 372/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Porto:
Licenciado Manuel Joaquim da Silva Oliveira — contratado, por conveniência urgente de serviço, como assistente convidado, além do
quadro, da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2005 e pelo período de um
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ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
11 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 373/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Mestre José Abílio de Oliveira Matos — prorrogado o contrato como
assistente além do quadro da Faculdade de Economia desta Universidade, com efeitos a partir de 7 de Agosto e até 14 de Outubro
de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
11 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 374/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de Agosto de 2005 do reitor da Universidade do Porto:
Mestre Rui Jorge de Lemos Neto, assistente convidado além do quadro
da Faculdade de Engenharia desta Universidade — contratado, por
conveniência urgente de serviço, como professor auxiliar convidado
além do quadro, com 50 % do vencimento, do Departamento de
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da mesma Faculdade,
com efeitos a partir de 17 de Setembro 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.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
A comissão coordenadora do conselho científico da FEUP, tendo
apreciado o parecer subscrito pelo professor catedrático Doutor Joaquim Francisco da Silva Gomes e o parecer subscrito pelos professores
catedráticos Doutores António Pinto Barbedo de Magalhães e António Augusto Fernandes, deliberou por unanimidade propor a contratação do mestre Rui Jorge de Lemos Neto como professor auxiliar
convidado a 50 % do Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão
Industrial desta Faculdade.
O mestre Rui Jorge de Lemos Neto apresenta aptidões comprovadas
pelos professores atrás citados, de que o Departamento muito pode
beneficiar.
26 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Carlos
A. V. Costa.
12 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 375/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciado Carlos Manuel Oliveira Gonçalves — renovado o contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções equiparadas às
de assistente estagiário da Faculdade de Farmácia desta Universidade, com efeitos a partir de 3 de Dezembro de 2005 e pelo
período de um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
12 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 376/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Maria Arminda da Silva Mendes Carneiro da Costa — contratada, por conveniência urgente de serviço, como professora associada convidada, com 0 % do vencimento, do Instituto de Ciências
Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade, com efeitos a
partir de 16 de Setembro de 2005 e pelo período de cinco anos.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
Relatório a que se refere o artigo 15.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho.
O conselho científico do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar, da Universidade do Porto, em reunião da comissão coordenadora de 11 de Maio de 2005, aprovou a proposta de contratação
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da Doutora Maria Arminda da Silva Mendes Carneiro da Costa como
professora associada convidada, com 0 % do vencimento, além do
quadro, desse Instituto, para a coordenação do mestrado em Ciências
de Enfermagem e leccionação de disciplinas do respectivo curso.
Com base nos pareceres favoráveis emitidos pelos professores Artur
Manuel Perez Neves Águas, Pedro Gaspar Moradas Ferreira e Maria
de Fátima Rodrigues Moutinho Gartner e na análise do curriculum
vitae da candidata, o conselho científico considera que a Doutora
Maria Arminda da Silva Mendes Carneiro da Costa, pela sua experiência científica e pedagógica, reúne todas as condições necessárias
para o desempenho do cargo para que é proposta.
12 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Pedro
Moradas Ferreira.
12 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 377/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Licenciada Elsa Maria da Costa Ferreira — renovado o contrato de
trabalho a termo certo para exercer funções equiparadas às de
técnico superior de 2.a classe da Faculdade de Ciências da Nutrição
e Alimentação desta Universidade, com efeitos a partir de 7 de
Outubro de 2005 e pelo período de um ano. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
12 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 378/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Doutor Afonso Manuel Pinhão Ferreira — nomeado definitivamente
professor catedrático da Faculdade de Medicina Dentária desta
Universidade, com efeitos a partir de 13 de Agosto de 2005. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O Doutor Afonso Manuel Pinhão Ferreira, professor catedrático
da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, entregou o relatório de actividade pedagógica a que se refere o n.o 1
do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 448/79.
O conselho científico desta Faculdade, conforme o disposto no
n.o 1 do artigo 20.o, designou os Doutores Fernando Jorge Morais
Branco e Maria Purificação Valenzuela Sampaio Tavares, professores
catedráticos da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do
Porto, para emitirem os pareceres exigidos por lei.
Na reunião do conselho científico desta Faculdade, foi a nomeação
definitiva daquele docente como professor catedrático aprovada por
unanimidade por todos os professores catedráticos em exercício efectivo de funções.
3 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Rogério Aguiar Branco.
12 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 379/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Licenciada Ana Catarina Gonçalves da Rocha — prorrogado o contrato como assistente estagiária além do quadro da Faculdade de
Direito desta Universidade, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2005, até à realização das provas de aptidão pedagógica e capacidade científica. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
12 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 380/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Professor Manuel Pinheiro Fernandes Sá, professor associado da
Faculdade de Arquitectura desta Universidade — nomeado defi-

