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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

N.o 24 — 3 de Fevereiro de 2005

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.

