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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.)
27 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 23 428/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Mestre Stella Zita Braga e Couto de Azevedo — contratada, por conveniência urgente de serviço, como assistente convidada além do
quadro da Faculdade de Letras desta Universidade, com efeitos
a partir de 17 de Setembro de 2005 e pelo período de um ano.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
27 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 23 429/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de Agosto de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Mestre Sérgio Sobral Nunes, assistente além do quadro da Faculdade
de Letras desta Universidade — contratado, por conveniência
urgente de serviço, como assistente além do quadro da Faculdade
de Engenharia da mesma Universidade, com efeitos a partir de
15 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.)
27 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 23 430/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
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partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
27 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 23 434/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Agosto de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Mestre Hélder Manuel Ferreira Bastos, assistente convidado além
do quadro, com 50 % do vencimento, da Faculdade de Letras desta
Universidade — contratado por conveniência urgente de serviço
como assistente além do quadro da mesma Faculdade, com efeitos
a partir de 1 de Outubro 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.)
27 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 23 435/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciada Cristina Maria Rodrigues Pinheiro Gavina, assistente convidada além do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade — rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato com efeitos
a partir de 25 de Outubro de 2005. (Não carece de fiscalização
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
28 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Rectificação n.o 1863/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
que, na publicação n.o 21 919/2005, inserta no Diário da República,
2.a série, n.o 201, de 19 de Outubro de 2005, a p. 14 926, relativa
ao licenciado Carlos Manuel do Amaral Moreira Firmino, onde se
lê «(área de apoio ao ensino e à investigação científica)» deve ler-se
«(área de gestão)».

Licenciada Rita Mafalda Teixeira Estácio — contratada, por conveniência urgente de serviço, como monitora 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.)

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

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

Aviso n.o 10 136/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 1
do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público
que, por despacho do director da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto de 27 de Outubro de 2004, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso interno de acesso geral para o provimento de uma vaga na categoria de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal
não docente da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
2 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
o
n. 77, de 31 de Março de 2000, faz-se constar a seguinte menção:
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.»
3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento
da vaga posta a concurso, caducando com o seu preenchimento, nos
termos do n.o 4 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho.
4 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e 141/2001, de 24 de Abril.
5 — Conteúdo funcional — funções de natureza executiva, enquadradas em instruções gerais e procedimentos bem definidos, nas áreas
de contabilidade, pessoal, economato, património, secretaria, expediente, arquivo e dactilografia.
6 — Remuneração e regalias sociais — a remuneração mensal é a
correspondente ao índice da respectiva categoria, referenciada na
escala salarial constante do mapa anexo ao Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, na versão republicada na íntegra em anexo à
Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, bem como os demais direitos e regalias
em vigor para a generalidade dos trabalhadores da Administração
Pública.
7 — Local de trabalho — instalações da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto.

Despacho (extracto) n.o 23 431/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Agosto de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Mestre Jorge Daniel Morais Leite — contratado, por conveniência
urgente de serviço, como monitor além do quadro da Faculdade
de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir de 15 de Setembro e até 15 de Dezembro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
27 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 23 432/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Outubro de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Mestre Nuno Tiago Bandeira de Sousa Pereira — prorrogado o contrato, por um biénio, como assistente além do quadro da Faculdade
de Economia desta Universidade, com efeitos a partir de 10 de
Janeiro de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
27 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 23 433/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Mestre Joaquim Jorge Gonçalves Ferreira, assistente convidado além
do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade — contratado, por conveniência urgente de serviço, como assistente além
do quadro da mesma Faculdade, com efeitos a partir de 23 de
Junho de 2005, considerando-se rescindido o contrato anterior a

Faculdade de Ciências

