N.o 133 — 13 de Julho de 2005

Despacho (extracto) n.o 15 322/2005 (2.a série). — Por despacho de 30 de Maio de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Doutor Luís Filipe Malheiros de Freitas Ferreia, professor
catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto.
Doutor Henrique Manuel Cunha Martins dos Santos, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Doutor Manuel Amaral Fortes, professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de
Lisboa.
Doutor Fernando António Portela Sousa Castro, professor
catedrático da Escola de Engenharia da Universidade do
Minho.
Doutor Leopoldo José Martinho Guimarães, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor Assis Farinha Martins, professor catedrático da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa.
Doutor Rodrigo Ferrão de Paiva Martins, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Doutora Maria Ondina Gonçalves Dionísio Vidigal de
Figueiredo, professora catedrática convidada da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa.

José da Silva Faria — celebrado contrato de trabalho a termo para
o exercício de funções de guarda-nocturno, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 30 de Maio de 2005,
pelo período de um ano, eventualmente renovável, se as necessidades transitórias assim o justificarem, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 133, escalão 1, a que se refere
o anexo ao Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.o 15 323/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
28 de Junho de 2005, foram nomeados os docentes a seguir indicados
para fazerem parte do júri do concurso para provimento de um lugar
de professor associado para a secção de Ciência dos Materiais, no
grupo de disciplinas de Metalurgia Física e Mecânica, da Faculdade
de Ciências e Tecnologia desta Universidade:

28 de Junho de 2005. — O Reitor, Leopoldo J. M. Guimarães.

Presidente — Reitor da Universidade Nova de Lisboa.
Vogais:

Rectificação n.o 1208/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 116, de 20 de Junho
de 2005, a alteração do quadro de pessoal não docente da Reitoria
da Universidade Nova de Lisboa, no que respeita ao anexo do quadro
de pessoal, rectifica-se que onde se lê:

Doutora Maria Teresa Freire Vieira, professora catedrática
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
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(*) 1
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(*) 1
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...

...
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...........................

Auxiliar técnico de artes
gráficas.

Auxiliar técnico principal . . . . . .

(*) 1

Auxiliar técnico . . . . . . . . .

Auxiliar técnico . . . . . . . . . . . . . .

(*) 1

23 de Junho de 2005. — A Administradora, Fernanda Cabanelas Antão.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Aviso n.o 6694/2005 (2.a série). — Por despacho de 31 de Maio
de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Doutora Isabel Cristina Maciel Natário — celebrado contrato administrativo de provimento como professora auxiliar provisória, com
efeitos a partir de 1 de Abril de 2005, por cinco anos, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1, índice 195,
a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89, de 18
de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data do início de
funções.
Mestre Pedro Miguel Ribeiro Pereira — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente, com efeitos a partir de 31
de Maio de 2005, por seis anos, prorrogável nos termos da lei,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1,
índice 140, a que se refere o anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 408/89,

de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18
de Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data do início
de funções.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.
Aviso n.o 6695/2005 (2.a série). — Por despachos do reitor da
Universidade Nova de Lisboa:
De 31 de Maio de 2005:
Doutor António Manuel Dias Domingos — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar provisório com
efeitos a partir de 16 de Março de 2005, por cinco anos, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1, índice 195,
a que se refere o anexo n.o 1 do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18
de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de Setem-

