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Despacho n.o 13 871/2005 (2.a série). — Por despacho de 30
de Maio de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutora Helena Carlota Ribeiro Vilaça, professora auxiliar desta
Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País nos
períodos de 2 a 5 de Junho e de 18 a 24 de Julho de 2005.
1 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
Despacho n.o 13 872/2005 (2.a série). — Por despacho de 31
de Maio de 2005 do presidente do conselho directivo do Instituto
de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 13 876/2005 (2.a série). — Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de
13 de Maio de 2005, nos termos do n.o 1 do artigo 51.o dos Estatutos
do Instituto Politécnico de Castelo Branco, nomeio, em comissão de
serviço, director do Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional
do mesmo Instituto o Prof. Doutor Luís Pedro Mota Pinto de Andrade,
com efeitos a partir de 16 de Maio de 2005.
7 de Junho de 2005. — A Presidente, Ana Maria B. O. Dias Malva
Vaz.
Despacho (extracto) n.o 13 877/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de
11 de Maio de 2005:

Doutor António Manuel de Sousa Pereira, professor catedrático — concedida a equiparação a bolseiro fora do País no período
compreendido entre 10 e 14 de Maio de 2005.

Licenciado Gonçalo Gonçalves Duarte Santos — celebrado contrato
administrativo de provimento como equiparado a assistente, em
regime de tempo integral, por urgente conveniência de serviço,
para a Escola Superior de Tecnologia deste Instituto, auferindo
o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a 11 de Maio e termo em 31 de Julho de 2005.

1 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, António Sousa Pereira.

7 de Junho de 2005. — A Presidente, Ana Maria B. O. Dias Malva
Vaz.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Medicina Veterinária
Despacho n.o 13 873/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Abril de 2005 do reitor da Universidade Técnica de Lisboa, foi autorizada a transferência, por urgente conveniência de serviço, desde
a data do despacho autorizador, da auxiliar técnica do quadro do
Instituto Superior de Agronomia Ana Paula Marques da Silva Miguel
Costa para o quadro de pessoal não docente da Faculdade de Medicina
Veterinária.
Considera-se assim revogado o despacho n.o 11 267/2005, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 96, de 18 de Maio de 2005,
a p. 7777. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Luís
Manuel Morgado Tavares.
Despacho n.o 13 874/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa de 30 de Maio de 2005,
proferido por delegação:
José António Mestre Prates — nomeado definitivamente professor
associado na área científica de Morfologia e Função do quadro
da Faculdade de Medicina Veterinária, com efeitos à data da posse.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
Relatório final para efeitos do disposto
no n.o 3 do artigo 52.o do ECDU
O júri do concurso para provimento de um lugar de professor associado na área científica de Morfologia e Função da Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, após análise
dos processos de candidatura e dos pareceres dos relatores, decidiu
propor para provimento da vaga o Prof. Doutor José António Mestre
Prates.
6 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Luís
Manuel Morgado Tavares.

Rectificação n.o 1073/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 107, de 3 de Junho
de 2005, o despacho (extracto) n.o 12 403/2005 (2.a série), rectifica-se
que onde se lê «Paulo Alexandre de Almeida do Vale Antunes» deve
ler-se «Pedro Alexandre de Almeida do Vale Antunes».
7 de Junho de 2005. — A Presidente, Ana Maria B. O. Dias Malva
Vaz.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Aviso n.o 6157/2005 (2.a série). — Por despachos de 30 de Maio
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Jacinto Dias — autorizado o contrato administrativo de provimento
para exercer funções no Instituto Politécnico da Guarda com a
categoria de técnico superior principal, vencimento correspondente
ao índice 510, actualizável nos termos legais, produzindo efeitos
a partir da publicação do presente aviso no Diário da República.
Joaquim Lopes de Abreu — autorizado o contrato administrativo de
provimento para exercer funções no Instituto Politécnico da Guarda
com a categoria de técnico profissional especialista principal, vencimento correspondente ao índice 316, actualizável nos termos
legais, produzindo efeitos a partir da publicação do presente aviso
no Diário da República.
Vitória Tomás Nogueira Fonseca — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções no Instituto Politécnico
da Guarda como a categoria de técnico profissional especialista
de biblioteca e documentação, vencimento correspondente ao
índice 269, actualizável nos termos legais, produzindo efeitos a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República.
Augusto Marques Lopes — autorizada a nomeação em comissão de
serviço extraordinária para exercer funções no Instituto Politécnico
da Guarda com a categoria de assistente administrativo especialista,
vencimento correspondente ao índice 316, actualizável nos termos
legais, produzindo efeitos a partir da publicação do presente aviso
no Diário da República.
2 de Junho de 2005. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro Mendes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 13 875/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de Maio de 2005 do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi autorizado o contrato administrativo
de provimento como assistente convidado do engenheiro Pedro Alexandre Mogadouro do Couto, com efeitos a partir de 11 de Maio
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Maio de 2005. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Declaração n.o 141/2005 (2.a série). — Por ter sido publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 106, de 2 de Junho de 2005,
o despacho (extracto) n.o 12 310/2005, referente à mestra Clotilde
Paulina da Silva Celorico Palma, declara-se a anulação do referido
despacho, por já ter sido publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 101, de 25 de Maio de 2005 [despacho (extracto) n.o 11 768/2005].
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Júlio
César Ferrolho.

