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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Gestão de projectos de informática;
Telecomunicações e redes de comunicação de dados;
Sistemas operativos de linguagens;
Administração de sistemas de dados e de redes de comunicação
de dados;
Segurança de sistemas de dados e de redes de comunicação de
dados;
Qualidades na produção de software e qualidade de dados.
ANEXO II
Minuta do requerimento
Ex.mo Sr. Presidente do Júri do Concurso:
Nome: . . .
Filiação: . . .
Estado civil: . . .
Nacionalidade: . . .
Naturalidade: . . .
Data de nascimento: . . .
Bilhete de identidade n.o . . ., emitido pelo arquivo de identificação
. . . em . . . de . . . de . . ., válido até . . . de . . . de . . .
Situação militar: . . .
Residência e código postal: . . .
Telefone: . . .
Telemóvel: . . .
Contribuinte fiscal n.o . . .
Habilitações literárias: . . .
. . . [quaisquer outros elementos que os(as) candidatos(as) considerem susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal.]
declara, sob compromisso de honra [v. n.o 17.1, alínea f) do presente
aviso], . . .
e requer a V. Ex.a se digne admiti-lo(a) ao concurso externo de ingresso
na categoria . . . (indicar a categoria), da carreira . . . (indicar a carreira
e a área), conforme consta do aviso n.o . . ., publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o . . ., de . . . de . . . de 200. . .
Pede deferimento.
. . . (data e assinatura).

Faculdade de Medicina Dentária
Despacho n.o 26 391/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-director da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de
Lisboa de 2 de Dezembro de 2005, proferido por delegação:
Doutor António Emílio Peixoto Vasconcelos Tavares, professor catedrático desta Faculdade — autorizada equiparação a bolseiro no
estrangeiro no período de 1 a 5 de Dezembro de 2005, nos termos
do artigo 80.o da Lei n.o 19/80, de 16 de Julho (ECDU).
2 de Dezembro de 2005. — O Vice-Reitor, Mário Filipe Cardoso
de Matos Bernardo.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Aviso n.o 11 652/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
20 de Setembro de 2005:
Doutor José Manuel Abreu Jesus, docente do Departamento de Biologia — autorizado contrato administrativo de provimento na categoria de professor auxiliar, em regime de tempo integral e dedicação
exclusiva, com efeitos a partir de 20 de Setembro de 2005, por
um quinquénio, nos termos do n.o 2 do artigo 11.o do Decreto-Lei
n.o 448/79, de 13 de Novembro, alterado, por ratificação, pela Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho. (Isento de fiscalização prévia da Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 11 653/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de
6 de Dezembro de 2004:
Licenciado Mário Franco Barros, assistente do Departamento de Estudos Anglísticos e Germanísticos — autorizada a dispensa integral
de serviço docente no ano lectivo de 2004-2005, com início em
7 de Março de 2004, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 27.o
do ECDU (Estatuto da Carreira Docente Universitária). (Isento
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de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal
de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 11 654/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor
da Universidade da Madeira, Prof. Doutor Duarte Nuno Jardim
Nunes, de 28 de Outubro de 2005, proferido por delegação de competências (despacho n.o 16 060/2004, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 186, de 9 de Agosto de 2004):
Licenciado Mário Franco Barros, assistente do Departamento de Estudos Anglísticos e Germanísticos — autorizada a renovação da dispensa integral de serviço docente no ano lectivo de 2005-2006,
com início em 7 de Março de 2005, ao abrigo do disposto no n.o 2
do artigo 27.o do ECDU (Estatuto da Carreira Docente Universitária). (Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 11 655/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor
da Universidade da Madeira, Prof. Doutor Duarte Nuno Jardim
Nunes, de 2 de Novembro de 2005, proferido por delegação de competências (despacho n.o 16 060/2004, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 186, de 9 de Agosto de 2004):
Doutora Maria da Glória Salazar d’Eça Costa Franco, professora
auxiliar do Departamento de Psicologia e Estudos Humanísticos — autorizada equiparação a bolseiro no País, com vencimento,
no período compreendido entre 7 e 11 de Novembro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do
Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 11 656/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor
da Universidada Madeira, Prof.o Doutor Duarte Nuno Jardim Nunes,
de 28 de Outubro de 2005, proferido por delegação de competências
(despacho n.o 16 060/2004, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 186, de 9 de Agosto de 2004):
Doutora Christine Escallier, professora auxiliar do Departamento de
Ciências da Educação — autorizada equiparação a bolseiro no
estangeiro, com vencimento, no período compreendido entre 2 e
16 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia da Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 11 657/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor
da Universidade da Madeira, Prof. Doutor Duarte Nuno Jardim
Nunes, de 28 de Outubro de 2005, proferido por delegação de competências (despacho n.o 16 060/2004, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 186, de 9 de Agosto de 2004):
Doutora Minh Ha Nguyen Lo Cicero, professora auxiliar do Departamento de Estudos Romanísticos — autorizada a equiparação a
bolseiro no País, com vencimento, no período compreendido entre
9 e 11 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.
Aviso n.o 11 658/2005 (2.a série). — Por despacho da presidente
do Departamento de Ciências da Educação de 27 de Outubro de
2005, proferido por delegação de competências (despacho reitoral
n.o 97/R/2001, de 23 de Outubro):
Doutor João Nélson Viríssimo, professor auxiliar do Departamento
de Ciências da Educação — autorizada equiparação a bolseiro no
País, com vencimento, no período compreendido entre 30 de Outubro e 6 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça
Moniz.

