N.o 118 — 22 de Junho de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 13 851/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 20 de Maio de 2005, proferido
por delegação do reitor:
Doutora Maria Ângela Perpétua Rodrigues — nomeada definitivamente professora auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação da Universidade de Lisboa com efeitos a partir de
27 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face do parecer emitido nos termos do n.o 2
do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscritos pelos professores catedráticos desta Faculdade Doutora Maria Teresa de Lemos
Correia Cordeiro Estrela e Doutor José João Ramos Paz Barroso,
se encontram preenchidos os requisitos referidos no n.o 4 do mesmo
artigo, a comissão coordenadora do conselho científico da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa,
reunida em 21 de Abril de 2005, aprovou, por unanimidade, a nomeação definitiva da Doutora Maria Ângela Perpétua Rodrigues como
professora auxiliar do II grupo — Ciências da Educação.
3 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Bruno
Gonçalves.
3 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Teresa do Rio Carvalho.
Despacho n.o 13 852/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 20 de Maio de 2005, proferido
por delegação do reitor:
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UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.o 13 854/2005 (2.a série). — Sob proposta do conselho científico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desta
Universidade, e na sequência da aprovação pelo senado universitário
em 22 de Abril de 2004, o ramo de Formação Educacional do curso
de licenciatura em Linguística passa a designar-se ramo de formação
educacional em Português, Língua Materna e não Materna (pós-licenciatura em Linguística).
6 de Junho de 2005. — O Reitor, Leopoldo J. M. Guimarães.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 13 855/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Alexandra Maria dos Santos Ferreira, técnica profissional principal
(área de apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade
de Ciências desta Universidade — nomeada definitivamente técnica
profissional especialista (gestão) da mesma Faculdade com efeitos
a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Mestre Filipa Vieira da Silva Castanheira, assistente estagiária da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
de Lisboa — celebrado contrato administrativo de provimento como
assistente da mesma Faculdade, com efeitos a partir de 14 de Abril
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Junho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

3 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Teresa do Rio Carvalho.

Patrícia Alexandra Pimentel de Castro Serra Carvalheiro Matos, auxiliar administrativa do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar, desta Universidade — reclassificada, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, como assistente administrativa do mesmo Instituto, com efeitos a partir da data da aceitação,
considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma
data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Reitoria
o

a

Despacho n. 13 853/2005 (2. série). — Nos termos do disposto
no artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 216/92, de 13 de Outubro, e no
artigo 16.o do Regulamento do Curso de Mestrado em Educação,
na área de Supervisão Pedagógica, o júri para apreciação da dissertação apresentada pela licenciada Luzia da Conceição Sousa
Almeida com o tema «Necessidades de formação dos supervisores
cooperantes das licenciaturas do 1.o ciclo do ensino básico» terá a
seguinte constituição:
Presidente — Docteur Christine Escallier, professora auxiliar da
Universiade da Madeira.
Vogais:
Doutora Maria Ângela Perpétua Rodrigues, professora auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação
da Universidade de Lisboa.
Doutora Maria Assunção Flores Fernandes, professora auxiliar do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade
do Minho.
28 de Fevereiro de 2005. — O Reitor, Pedro Telhado Pereira.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Rectificação n.o 1072/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 108, de 6 de Junho
de 2005, o aviso n.o 5657/2005 (2.a série), relativo ao concurso com
a referência FP-34/04-E/I/DEM/G(1), rectifica-se que no anexo onde
se lê «categoria de técnico profissional de 2.a classe de laboratório»
deve ler-se «categoria de assistente administrativo».
8 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 13 856/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Porto:

7 de Junho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 857/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Porto:
Licenciada Sandra Cristina Martins Aguiar Branco Ferreira Bordalo,
auxiliar técnica do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar,
desta Universidade — reclassificada, ao abrigo do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, como técnica superior de 2.a classe
(área de administração universitária) do mesmo Instituto com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do
lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
7 de Junho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 858/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Junho de 2005 do Reitor da Universidade do Porto:
Maria Pilar Rodrigues Moreira, auxiliar técnica da Faculdade de Medicina desta Universidade — reclassificada, ao abrigo do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, como assistente administrativa da
mesma Faculdade, com efeitos a partir da dada da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
7 de Junho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 859/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Junho de 2005 do reitor da Universidade do Porto:
Prof. Doutor Cândido Mendes Martins da Agra, professor catedrático
e presidente do conselho directivo da Faculdade de Direito desta

