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UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Reitoria

Louvor n.o 434/2005. — O Professor Fernando Manuel Bico Marques cessou, a seu pedido, no pretérito dia 31 de Outubro, as funções
de vice-reitor que vinha exercendo nesta Universidade.
Tratou-se de uma decisão de natureza pessoal merecedora do nosso
respeito e compreensão.
Ao longo dos meses que tive o prazer de trabalhar com o Professor
Bico Marques tive a oportunidade de confirmar todas as qualidades
que publicamente se lhe reconheciam e acrescentar muitas outras.
O Professor Bico Marques assumiu com singular competência e
visão estratégica a área da cooperação universidade-sociedade, com
particular enfoque para a cooperação com as empresas, avocando
ainda, entre outras, responsabilidades na preparação e acompanhamento do desenvolvimento do ensino superior politécnico na Universidade de Aveiro.
Era, como facilmente se reconhecerá, um dos pelouros de maior
complexidade, não só pela natureza endógena das tarefas acometidas,
como pela visibilidade que lhe andava associada.
Em resultado do seu incansável e metódico labor foi possível concretizar um importante conjunto de objectivos que muito prestigiam
e dignificam o nome da Universidade de Aveiro, tanto a nível interno,
como internacionalmente.
Em todas as suas tarefas o Professor Bico Marques emprestou uma
particular inteligência e visão de futuro, revelando um inestimável empenhamento e sentido de serviço e dedicação à causa pública.
É pois da mais elementar justiça que o contributo prestado seja
publicamente reconhecido como extraordinário, distinto e muito
relevante.
2 de Novembro de 2004. — A Reitora, Maria Helena Nazaré.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 6275/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade da Beira Interior de 23 de Setembro de
2004:
Sandra Isabel Pinto Mogo, assistente desta Universidade — concedida
equiparação a bolseiro pelo período de um ano lectivo, com início
em Setembro de 2004.
23 de Setembro de 2004. — O Reitor, Manuel José dos Santos Silva.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 6276/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de
Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade de Coimbra, foram designados os seguintes professores para fazerem parte do júri do concurso
para uma vaga de professor associado do Departamento de Bioquímica
desta Universidade, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 157,
de 6 de Julho de 2004:
Presidente — Vice-reitor da Universidade de Coimbra, Prof.
Doutor João Carlos Sousa Marques, por delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004.
Vogais:
Doutora Maria de Lurdes Pinho de Almeida Souteiro Bastos, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto.
Doutor Fernando Jorge Monteiro, professor catedrático da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Doutora Ana Maria Félix Trindade Lobo, professora catedrática do Departamento de Química da Faculdade de
Ciências da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor Artur Manuel Soares da Silva, professor catedrático
do Departamento de Química da Universidade de Aveiro.
Doutor Carlos Frederico Gusmão Campos Geraldes, professor catedrático do Departamento de Bioquímica da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
Doutora Maria da Conceição Monteiro Pedroso de Lima,
professora catedrática do Departamento de Bioquímica
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
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Doutor Milton Simões da Costa, professor catedrático do
Departamento de Bioquímica da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutora Maria Helena Mendes Gil, professora catedrática
do Departamento de Engenharia Química da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutor Euclides Manuel Vieira Pires, professor associado
do Departamento de Bioquímica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutor Luís Manuel Oliveira Martinho do Rosário, professor associado do Departamento de Bioquímica da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 6277/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de
Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade de Coimbra, foram designados os seguintes professores para fazerem parte do júri do concurso
para uma vaga de professor associado do Departamento de Engenharia Civil desta Universidade, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 171, de 22 de Julho de 2004:
Presidente — Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor
Fernando Jorge Rama Seabra Santos.
Vogais:
Doutor Fernando Francisco Machado Veloso Gomes, professor catedrático do Departamento de Engenharia Civil
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Doutor António Patrício de Sousa Bethâmio de Almeida,
professor catedrático do Departamento de Engenharia
Civil e Arquitectura do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Francisco Carlos da Graça Nunes Correia, professor
catedrático do Departamento de Engenharia Civil e
Arquitectura do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor José Manuel Pereira Vieira, professor catedrático
do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho.
Doutor Vítor Manuel do Nascimento Graveto, professor
catedrático do Departamento de Engenharia Civil da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
Doutora Maria Paula Martins Serra de Oliveira, professora
catedrática do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
Doutor Luís Miguel da Cruz Simões, professor catedrático
do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutor Joaquim João de Alarcão Júdice, professor catedrático do Departamento de Matemática da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutor Fernando Jorge Rama Seabra Santos, professor
catedrático do Departamento de Engenharia Civil da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
Doutor Luís Alberto Proença Simões da Silva, professor
catedrático do Departamento de Engenharia Civil da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
Doutor Luís Joaquim Leal Lemos, professor catedrático do
Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutor António José Barreto Tadeu, professor catedrático
do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Departamento Académico
Aviso n.o 3133/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor de
9 do corrente mês de Março, foram designados para fazerem parte
do júri das provas de doutoramento em Sociologia, na especialidade
de Sociologia do Estado, do Direito e da Administração, requeridas
pelo licenciado Hermes Augusto Tadeu Moreira da Costa.
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Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra (por despacho de subdelegação de competências do vice-reitor da Universidade de
Coimbra Prof. Doutor António José Avelãs Nunes, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 160, de 14 de Julho de
2003).
Vogais:
Doutor Francisco Maria Cavalcanti de Oliveira, professor
titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Brasil.
Doutora Ilona Zsuzsanna Kovács, professora catedrática do
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade
Técnica de Lisboa.
Doutor Boaventura de Sousa Santos, professor catedrático
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Doutor Elísio Guerreiro do Estanque, professor auxiliar da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Doutor António Manuel Carvalho Casimiro Ferreira, professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio Vaz.
Aviso n.o 3134/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor de
9 do corrente mês de Março, foram designados para fazerem parte
do júri das provas de doutoramento em Letras, área de Geografia,
na especialidade de Geografia, requeridas pelo licenciado Paulo
Manuel de Carvalho Tomás:
Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra (por despacho de subdelegação de competências da vice-reitora da Universidade
de Coimbra Prof.a Doutora Cristina Maria da Silva Robalo
Cordeiro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 160,
de 14 de Julho de 2003).
Vogais:
Doutor José Alberto Rio Fernandes, professor catedrático
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Doutor Luís Manuel Costa Moreno, professor auxiliar da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Doutora Fernanda Maria da Silva Dias Delgado Cravidão,
professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Doutora Ana Paula Santana Rodrigues, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra.
Doutor Luciano Fernandes Lourenço, professor associado
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Doutor Norberto Nuno Pinto dos Santos, professor associado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio Vaz.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Reitoria
o

a

Aviso n. 3135/2005 (2. série). — 1 — Nos termos do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, devidamente autorizado por despacho do reitor
de 9 de Agosto de 2004, se encontra aberto concurso externo de
ingresso para recrutamento de um estagiário com vista ao preenchimento de uma vaga de técnico superior de 2.a classe, da carreira
técnica superior, área funcional de sociologia, existente no quadro
definitivo de pessoal não docente da Universidade de Évora, criado
pela Portaria n.o 1041/98, de 19 de Dezembro, e actualizado pelos
despachos n.os 6686/2000 (2.a série), de 27 de Março, e 24 539/2001
(2.a série), de 30 de Novembro. A publicação do presente aviso foi
precedida da necessária consulta à Direcção-Geral da Administração
Pública sobre a existência de excedentes, que informou não haver
pessoal nas condições requeridas, tendo em conta a fixação do número
máximo de não docentes padrão para o ano lectivo de 2003-2004,
conforme o despacho n.o 340/2004 (2.a série), da Ministra da Ciência
e do Ensino Superior, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 6, de 8 de Janeiro de 2004.
2 — O concurso é válido para a referida vaga, cessando com o
seu preenchimento.
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3 — Nos termos do n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 29/2001,
de 3 de Fevereiro, tratando-se de concurso para preenchimento de
uma vaga, não é fixada quota de lugares para candidatos com deficiência, tendo um candidato com deficiência preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência
legal.
4 — O conteúdo funcional corresponde a funções de investigação,
estudo, concepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia
e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo uma especialização e formação básica de nível de licenciatura
na área funcional do lugar a prover.
5 — O vencimento é o correspondente ao escalão 1, índice 310,
de acordo com a escala salarial da carreira técnica superior, a que
se refere o Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, conjugado
com o Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, e as condições
de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigentes para
a função pública.
6 — O local de trabalho situa-se na Universidade de Évora.
7 — Condições de candidatura:
7.1 — Requisitos gerais — o concurso é aberto a todos os indivíduos, estejam ou não vinculados aos serviços e organismos, que reúnam
as condições exigidas pelo n.o 2 do artigo 29.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho:
a) Ter a nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente
exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando
obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
para o exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.
7.2 — Requisitos especiais — possuir licenciatura em Sociologia, de
acordo com a alínea d) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei
o
n. 404-A/98, de 18 de Dezembro.
8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao reitor da Universidade de Évora, entregue pessoalmente ou enviado pelo correio em carta registada com aviso de
recepção, expedida, até ao termo do prazo fixado, para o Gabinete
de Gestão de Recursos Humanos, Serviços Administrativos desta Universidade, Largo da Senhora da Natividade, apartado 94, 7002-554
Évora, do qual constem os seguintes elementos:
a) Identificação — nome, estado civil, profissão e residência
(código postal e número de telefone);
b) Habilitações académicas;
c) Situação militar;
d) Concurso a que se candidata e referência do Diário da República onde foi publicado;
e) Declaração, sob compromisso de honra, sobre a situação precisa em que se encontra relativa a cada um dos requisitos
gerais de admissão ao concurso, a que se refere o n.o 7.1
do presente aviso.
8.2 — O requerimento de admissão deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)

Curriculum vitae, datado e assinado;
Fotocópia do bilhete de identidade;
Documento comprovativo das habilitações académicas;
Documentos comprovativos da qualificação profissional e respectiva duração em horas, tais como cursos de especialização,
estágios, seminários e outras acções de formação;
e) Outros elementos facultativos que considere pertinentes para
a apreciação seu do mérito.

8.3 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
9 — Os métodos de selecção serão os seguintes:
a) Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.
9.1 — A prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, com
carácter eliminatório para os candidatos que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores, com a duração máxima de duas horas, terá
por objectivo avaliar os níveis de conhecimentos académicos e pro-

