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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

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 824/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de
Novembro de 2004 do reitor da Universidade de Coimbra:
Licenciada Margarida Mendes Coelho Anastácio — contratada, em
regime de contrato de prestação de serviços, para os Serviços da
Estrutura Central, reitoria (Centro de Estudos da Universidade
de Coimbra em Alcobaça) desta Universidade, pelo período de
um ano, tacitamente renovável por iguais períodos, com início em
21 de Novembro de 2004. (Não carece de verificação prévia do
Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 825/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de
Outubro de 2004 do reitor da Universidade de Coimbra:
Arquitecto Nuno Ribeiro Lopes — contratado, em regime de contrato
de prestação de serviços, para os Serviços da Estrutura Central,
reitoria desta Universidade, pelo período de um ano, tacitamente
renovável por iguais períodos, com início em 9 de Novembro de
2004. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 826/2005 (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):
Doutora Isabel Rita Rebelo Ferreira Barbosa, assistente, além do
quadro, da Faculdade de Farmácia desta Universidade — contratada, por conveniência urgente de serviço com contrato provisório
válido por um quinquénio, como professora auxiliar além do quadro
da mesma Faculdade, com início em 6 de Novembro de 2004, considerando-se rescindido o anterior contrato a partir da mesma data.
29 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
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Despacho n.o 827/2005 (2.a série). — Tendo sido dado cumprimento ao preceituado nos artigos 23.o, n.os 1, 2 e 3, e 24.o, n.o 1,
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, renovo, nos termos do disposto
no artigo 21.o, n.o 3, da mesma lei, a comissão de serviço do licenciado
Alberto Antunes Ferreira como chefe de divisão de Recursos Humanos da Reitoria da Universidade de Lisboa, a partir de 28 de Fevereiro
de 2005.
7 de Dezembro de 2004. — O Reitor, José A. Barata-Moura.
Nota do curriculum vitae e de actividades desenvolvidas
Alberto Antunes Ferreira, 55 anos, natural do Porto, concluiu a
licenciatura em Finanças, pelo Instituto Superior de Economia, da
Universidade Técnica de Lisboa. Frequentou ainda a Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, como aluno extraordinário, no
ano lectivo de 1985-1986.
Iniciou a actividade profissional como docente, desde 1969, no
ensino privado e a partir de 1 de Outubro de 1975 no ensino oficial.
Em 23 de Julho de 1976, precedendo concurso, ocupou o lugar
de secretário da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Entre 1983 e 1992, desempenhou as funções de técnico superior
naquela Faculdade, retomando em 1 de Fevereiro de 1992 as funções
de secretário.
Já como assessor principal, foi requisitado em 1 de Julho de 2001,
pela Reitoria da Universidade de Lisboa, para coordenar o sector
de concursos de pessoal docente e investigador.
Por convite, foi nomeado chefe de divisão de Recursos Humanos
da Reitoria da Universidade de Lisboa, em regime de substituição,
de 12 de Novembro de 2001 até 27 de Fevereiro de 2002, cargo
que veio a ocupar, precedendo concurso, em 28 de Fevereiro de 2002.
Em qualquer das funções e cargos desempenhados na Universidade
de Lisboa, integrou diversos órgãos de gestão e júris de pessoal não
docente.
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Ao longo da sua carreira participou em diversos colóquios, seminários, jornadas, workshops e acções de formação relativos a gestão
de recursos humanos e de recursos financeiros, áreas em que desenvolveu a sua actividade.
Enquanto chefe de divisão de Recursos Humanos, desempenhou
as tarefas que são inerentes ao cargo, repartidas pelos sectores de
pessoal, vencimentos e concursos de docentes e investigadores, participando nas acções conducentes à melhoria dos serviços e implementação de novas metodologias de trabalho, face à legislação que
sobre o sector tem vindo a ser publicada.

Faculdade de Farmácia
Contrato (extracto) n.o 27/2005. — Por despacho do vice-reitor
de 14 de Dezembro de 2004, proferido por delegação do reitor:
Doutor José Martins Magro, professor auxiliar de nomeação provisória — nomeado definitivamente com efeitos a 15 de Janeiro
de 2005.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face dos pareceres emitidos nos termos dos
n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelo
Doutor Luís Monteiro Rodrigues, professor associado da Faculdade
de Farmácia da Universidade de Lisboa, e pela Doutora Maria Dulce
Ferreira Cotrim, professora associada com agregação da Faculdade
de Farmácia da Universidade de Coimbra, se encontram preenchidos
os requisitos pressupostos no n.o 4 do mesmo artigo, a comissão coordenadora do conselho científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa aprovou a nomeação definitiva como professor
auxiliar do Doutor José Martins Magro. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2004. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.
Contrato (extracto) n.o 28/2005. — Por despacho do vice-reitor
de 16 de Novembro de 2004, proferido por delegação do reitor:
Doutora Rita Maria Olivença Trindade dos Santos Serrano — celebrado contrato administrativo de provimento com esta Faculdade,
por um quinquénio, por urgente conveniência de serviço, para exercer as funções de professora auxiliar de nomeação provisória além
do quadro de pessoal docente, com efeitos a 16 de Novembro de
2004, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir
daquela data.
28 de Dezembro de 2004. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.
Contrato (extracto) n.o 29/2005. — Por despacho do vice-reitor
de 20 de Outubro de 2004, proferido por delegação do reitor:
Doutora Lídia Maria Veloso Vinheiro, professora auxiliar de nomeação provisória — nomeada definitivamente com efeitos a 20 de
Outubro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face dos pareceres emitidos, nos termos
dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelo Doutor Manuel António Piteira Segurado, professor associado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e pela
Doutora Maria Luísa Campeão Fernandes Vaz de Sá e Melo, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Coimbra, se encontram preenchidos os requisitos pressupostos no
n.o 4 do mesmo artigo, a comissão coordenadora do conselho científico
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa aprovou a
nomeação definitiva como professora auxiliar da Doutora Lídia Maria
Veloso Pinheiro.
28 de Dezembro de 2004. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.
Contrato (extracto) n.o 30/2005. — Por despacho do vice-reitor
de 16 de Dezembro de 2004, proferido por delegação do reitor:
Ana Maria Pinto Calhelha, auxiliar administrativa, do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa — reclassificada na categoria de auxiliar técnico da mesma
Faculdade, nos termos do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos à data do termo da aceitação. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2004. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.

