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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 2651/2005 (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):
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2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
12 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Miguel Arruda.

Licenciado Rui Manuel Pinto Soares Pereira Dias — contratado por
conveniência urgente de serviço, contrato válido por um ano, renovável por três vezes, como assistente estagiário da Faculdade de
Direito desta Universidade, com início em 9 de Dezembro de 2004.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 2657/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 15 de Novembro de 2004, proferido por delegação de competências:

11 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Filipe Manuel Cunha Monteiro — rescindido o contrato de prestação
eventual de serviços para o exercício das funções de monitor, com
efeitos a 2 de Dezembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Despacho n.o 2652/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de
Janeiro de 2005 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):
Licenciado Jorge Manuel Ralha Cardoso, assistente convidado a 30 %,
além do quadro da Faculdade Letras desta Universidade — rescindido o contrato a seu pedido, a partir de 28 de Novembro de
2004.
14 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
o

19 de Janeiro de 2005. — A Secretária, Ana Paula Carreira.
Despacho n.o 2658/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 15 de Novembro de 2004, proferido por delegação de competências:
Rui Manuel Vieira André — rescindido o contrato de prestação eventual de serviços para o exercício das funções de monitor, com efeitos
a 20 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Janeiro de 2005. — A Secretária, Ana Paula Carreira.

a

Despacho n. 2653/2005 (2. série). — Por despacho de 11 de
Janeiro de 2005 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):
Licenciada Luísa Maria Leitão Loureiro Costa Ferreira, assessora
principal do quadro da Faculdade de Economia desta Universidade — renovada a licença especial, por um ano, para exercer funções na Região Administrativa de Macau, com início em 5 de Março
de 2005.
19 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Belas-Artes
Despacho n.o 2654/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 31 de Dezembro de 2004, proferido por delegação:
Licenciado Fernando Manuel Baeta Quintas, assistente estagiário,
além do quadro, desta Faculdade — contratado por conveniência
urgente de serviço como assistente, além do quadro, com efeitos
a partir de 11 de Dezembro de 2004, considerando-se rescindido
o contrato anterior a partir da mesma data. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
12 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Miguel Arruda.
Despacho n.o 2655/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 31 de Dezembro de 2004, proferido por delegação:
Mestre Suzana Isabel Malveiro Parreira, assistente estagiária, além
do quadro, da Faculdade de Belas-Artes — contratada por conveniência urgente de serviço como assistente além do quadro, com
efeitos a partir de 26 de Outubro de 2004, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
12 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Miguel Arruda.
Despacho n.o 2656/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 30 de Novembro de 2004, proferido por delegação:
Mestre António da Piedade Rodrigues, assistente, além do quadro,
desta Faculdade — prorrogado o contrato até à realização das provas de doutoramento, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de

Faculdade de Ciências
Despacho n.o 2659/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 22 de Outubro de 2004, proferido
por delegação do reitor, conforme o despacho n.o 8613/98, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 118, de 22 de Maio de 1998:
Pedro Miguel Gomes Silva Rosa — autorizada a realização de contrato
de trabalho a termo certo, após aprovação em concurso, com início
no dia 11 de Janeiro de 2005, com a duração de três anos, para
exercer funções equiparadas às de coordenador de projecto, ao
abrigo do disposto no artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26
de Setembro, e no Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com as alterações que lhe são introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
Joel Garcia da Fonseca — autorizada a realização de contrato de trabalho a termo certo, após aprovação em concurso, com início no
dia 11 de Janeiro de 2005, com a duração de três anos, para exercer
funções equiparadas às de especialista de informática, ao abrigo
do disposto no artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro, e no Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações que lhe são introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de
17 de Julho. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — O Secretário-Coordenador, Jorge Ferreira
Cardoso.

Faculdade de Direito
Contrato (extracto) n.o 122/2005. — Por despacho do vice-reitor
de 11 de Outubro de 2004, proferido por delegação do reitor:
Licenciado Pedro Alexandre Vicente de Araújo Lomba — celebrado
contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidado, em regime de tempo integral, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a 15 de Outubro de 2004, considerando-se
rescindido o contrato anterior. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Eduardo Vera-Cruz Pinto.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Despacho (extracto) n.o 2660/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Janeiro de 2005 do director do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, proferido por delegação de competências, com a anuência do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, foi autorizada a requisição para este Instituto
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ao Dr. Fernando Vasco da Silva Marques pelo período de um ano,
com efeitos a 1 de Janeiro de 2005.

exonerada do lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

17 de Janeiro de 2005. — A Secretária Executiva, Maria José de
Freitas.

18 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Despacho (extracto) n.o 2664/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Secretaria-Geral
Aviso n.o 1077/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 18
de Janeiro de 2005 e sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto, foi aprovada a propina de
E 1200 relativa ao curso de pós-graduação em Bioinformática da
Faculdade de Ciências desta Universidade.
19 de Janeiro de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.
o

a

Aviso n. 1078/2005 (2. série). — Por despacho reitoral de 20
de Janeiro de 2005, sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, foi
alterado de 14 para 20 o numerus clausus relativo ao curso de mestrado
em Psicologia na área de especialização de Psicologia da Saúde, da
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação desta Universidade,
para a edição 2005-2007, publicado pelo aviso n.o 6076/2004 (2.a série),
no Diário da República, 2.a série, n.o 124, de 27 de Maio de 2004.
20 de Janeiro de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.
o

a

Aviso n. 1079/2005 (2. série). — Por despacho reitoral de 20
de Janeiro de 2005, sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto, foi autorizada a inclusão da
disciplina de opção Tecnologias das Comunicações Ópticas (duas
horas teóricas, uma hora e meia teórico-prática, três unidades de
crédito e área científica de Física), no 4.o ano do plano de estudos
do curso de licenciatura em Física Aplicada, publicado pelo aviso
n.o 8626/2002 (2.a série), no Diário da República, 2.a série, n.o 170,
de 25 de Julho de 2002, para vigorar a partir do 2.o semestre do
corrente ano lectivo.
20 de Janeiro de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.
o

a

Despacho (extracto) n. 2661/2005 (2. série). — Por despacho
de 5 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Natália Maria Azevedo Casqueira — prorrogado o contrato
como assistente além do quadro da Faculdade de Letras desta Universidade, com efeitos a partir de 8 de Maio e até 14 de Outubro
de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
14 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 2662/2005 (2.a série). — Por despacho
de 5 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Maria de Fátima Henriques da Silva — prorrogado o contrato
como assistente, além do quadro, da Faculdade de Letras desta
Universidade, com efeitos a partir de 20 de Fevereiro e até 14
de Outubro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
14 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
o

a

Despacho (extracto) n. 2663/2005 (2. série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Ermelinda de Castro Neves Lima, assistente administrativa especialista
do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade — nomeada definitivamente chefe de secção do mesmo
Instituto, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se

Lucinda Albuquerque Almeida Contreira, assistente administrativa
especialista do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar,
desta Universidade — nomeada definitivamente chefe de secção 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.)
18 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 2665/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado Augusto Ernesto Carvalho Ribeiro, especialista de informática, grau 1, nível 3, da Faculdade de Engenharia desta Universidade — autorizada a renovação da requisição na Reitoria e
Serviços Centrais da mesma Universidade, com efeitos a partir de
2 de Janeiro de 2005 e até à posse no mesmo lugar do quadro
na sequência de transferência a decorrer. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
18 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 2666/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Maria Laura Pereira Fonseca Vieira Fernandes — prorrogado
o contrato, por um biénio, como assistente além do quadro da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação desta Universidade, com efeitos a partir de 19 de Novembro de 2004. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
20 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 2667/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado José Alberto Rodrigues da Silva, professor auxiliar convidado, além do quadro, com 30 % do vencimento, da Faculdade
de Ciências do Desporto e de Educação Física desta Universidade — reconduzido o contrato por mais cinco anos, com efeitos
a partir de 7 de Janeiro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
20 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Rectificação n.o 186/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
que, no despacho (extracto) n.o 1249/2005, inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 13, de 19 de Janeiro de 2005, a p. 969, onde
se lê «Maria Alexandra da Silva Ferreira» deve ler-se «Marisa Alexandra da Silva Ferreira Maia».
20 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Rectificação n.o 187/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
que, no despacho (extracto) n.o 1078/2005, inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 11, de 17 de Janeiro de 2005, a p. 751, relativa
ao Doutor Ariel Ricardo Negrão da Silva Guerreiro, onde se lê «assistente convidado, além do quadro» deve ler-se «professor auxiliar convidado, além do quadro».
20 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

