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contrato por três anos, com efeitos retroactivos a 16 de Outubro
de 2004. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

O presente regulamento, aprovado em 4 de Julho de 2004, entra
em vigor no dia imediato ao da sua aprovação e publicitação.

22 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Despacho n.o 818/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):

Despacho (extracto) n.o 812/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 16 de Julho de 2004:
Licenciado João Carvalho, assistente além do quadro de pessoal
docente da Universidade da Beira Interior — autorizada a sua contratação como assistente convidado além do mesmo quadro, por
conveniência urgente de serviço, a partir de 15 de Setembro de
2004, ficando exonerado das anteriores funções a partir da mesma
data. (Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José Esteves Correia
Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 813/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 23 de Setembro de 2004:

Mestre Armanda Pinto Mota Matos assistente, além do quadro da
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação desta Universidade — prorrogado o contrato até final do ano escolar, com início
em 15 de Janeiro de 2005. (Não carece de verificação prévia do
Tribunal de Contas.)
22 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 819/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):

Mestre Ernesto Vilar Filgueiras — autorizada a sua contratação como
assistente convidado a tempo integral além do quadro de pessoal
docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência
urgente de serviço, a partir de 14 de Outubro de 2004. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do artigo 114.o da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

Licenciada Maria José Otão da Silva Pereira, técnica superior de
1.a classe de BD, do quadro dos serviços da estrutura central —
Biblioteca Geral desta Universidade — promovida a técnica superior principal de BD do mesmo quadro, com efeitos à data do
termo de aceitação, considerando-se exonerada do anterior lugar
com efeitos à mesma data. (Não carece de verificação prévia do
Tribunal de Contas.)

29 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José Esteves Correia
Pinheiro.

22 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Despacho (extracto) n.o 814/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 5 de Novembro de 2004:

Despacho n.o 820/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):

Mestre Paula Pinto Elyzeu Mesquita — autorizada a sua contratação
como assistente convidada além do quadro de pessoal docente da
Universidade da Beira Interior, por conveniência urgente de serviço,
a partir de 9 de Novembro de 2004. (Isento de visto do Tribunal
de Contas, ao abrigo do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de
Agosto.)
29 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José Esteves Correia
Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 815/2005 (2.a série):
Licenciada Paula Cristina Simões de Carvalho, assistente estagiária
além quadro de pessoal docente da Universidade da Beira Interior,
em regime de substituição, ao abrigo da acção n.o 5.3 do PRODEP III, n.o 7 do despacho n.o 556/2002 (2.a série), publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 7, de 9 de Janeiro de 2005, dado
por findo o contrato em 22 de Dezembro de 2004, por o substituído
regressar às suas actividades lectivas. (Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
29 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José Esteves Correia
Pinheiro.

Licenciada Maria Cristina Novais do Nascimento — contratada, em
regime de contrato de trabalho a termo certo, para desempenhar
funções correspondentes a técnica superior 1.a classe nos serviços
da estrutura central — Centro de Documentação 25 de Abril desta
Universidade, por seis meses, renovável por iguais períodos até
ao máximo de dois anos, com início em 14 de Dezembro de 2004.
22 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 821/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Mestre Maria Madalena Santos Torres Veiga Carvalho Lourenço,
assistente além do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação desta Universidade — prorrogado o contrato até final
do ano escolar, com efeitos retroactivos a 19 de Dezembro de 2004.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 816/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Mestre Luís Miguel Peres Lopes, assistente convidado além do quadro
da Faculdade de Economia desta Universidade — renovado o contrato por três anos, com efeitos retroactivos a 16 de Outubro de
2004. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 817/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Mestre Claudino Cristóvão Ferreira, assistente convidado, além do
quadro, da Faculdade de Economia desta Universidade — renovado

Despacho n.o 822/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Mestre Ana Maria Pereira Abrunhosa, assistente, além do quadro
da Faculdade de Economia desta Universidade — concedida a dispensa de serviço docente no ano lectivo de 2004-2005, com início
em 16 de Outubro de 2004.
22 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 823/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Mestre Maria Clara Papão Franjoso Murteira, assistente convidada,
além do quadro da Faculdade de Economia desta Universidade — renovado o contrato por três anos, com efeitos retroactivos

