4848

N.o 61 — 29 de Março de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho n.o 6510/2005 (2.a série). — Por despacho de 24 de
Fevereiro 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 Juan Carlos Neto Rosete, monitor, além do quadro da
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física desta Universidade — renovado o contrato por um ano, com início em 25
de Fevereiro de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas.)
25 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel
Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Despacho n.o 6513/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de
Março de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação
de competências (despacho n.o 22 893/2004, Diário da República,
2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Licenciada Paula Cristina Silva Dias Sanches Pinto Alves, assistente
convidada a 40 % da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra — renovado o contrato por três anos com efeitos a 8 de
Novembro de 2004. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas.)
3 de Março de 2005. — A Directora de Administração, Célia Maria
Ferreira Tavares Cravo.

Despacho n.o 6511/2005 (2.a série). — Por despachos de 24 de
Fevereiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferidos por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
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Licenciado Rafael Luís Vale Reis, monitor com contrato de prestação
eventual de serviço da Faculdade de Direito desta Universidade — renovado o contrato, por um ano, com início em 13 de
Março de 2005.
Licenciada Anabela Silveira Duarte Pedroso, monitora com contrato
de prestação eventual de serviço da Faculdade de Direito desta
Universidade — renovado o contrato, por um ano, com efeitos
retroactivos a 25 de Fevereiro de 2005.
Licenciada Sofia Maia do Vale, monitora com contrato de prestação
eventual de serviço da Faculdade de Direito desta Universidade — renovado o contrato, por um ano, com início em 5 de Abril
de 2005.
Licenciada Inês Leonor Lopes Horta Pinto, monitora com contrato
de prestação eventual de serviço da Faculdade de Direito desta
Universidade — renovado o contrato, por um ano, com início em
11 de Março de 2005.
Licenciada Maria João Mendes Gonçalves, monitora com contrato
de prestação eventual de serviço da Faculdade de Direito desta
Universidade — renovado o contrato, por um ano, com início em
11 de Março de 2005.

Rectificação n.o 490/2005. — Tendo sido publicado com inexactidão, no Diário da República, 2.a série, n.o 47, de 8 de Março de
2005, a p. 3655, despacho n.o 4961/2005, o júri do concurso para
provimento de um lugar para professor associado para o grupo de
disciplinas de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas desta Universidade, procede-se à respectiva rectificação.
Assim, onde se lê «nomeados os professores a seguir indicados para
fazerem parte do júri do concurso para provimento de um lugar para
o grupo de disciplinas de História da Arte da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas desta Universidade:» deve ler-se «nomeados os
professores a seguir indicados para fazerem parte do júri do concurso
para provimento de um lugar de professor associado para o grupo
de disciplinas de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas desta Universidade:».

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Março de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Faculdade de Medicina
Despacho n.o 6512/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de
Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação
de competências (despacho n.o 22 893/2004, Diário da República,
2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Rui Daniel Mateus Barreiros Proença, professor auxiliar de nomeação
provisória além do quadro da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a 1 de Outubro de 2004. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório de nomeação definitiva como professor auxiliar da
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra do Doutor Rui Daniel Mateus Barreiros Proença.
Nos termos conjugados dos artigo 25.o, n.o 2, e 20.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária (aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 448/79, de 13 de Novembro, alterado, designadamente, pela Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho), e em face dos pareceres circunstanciados
e fundamentados emitidos pelo Doutor António Joaquim Rodrigues
Castanheira Dinis, professor catedrático da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, e pelo Doutor José Guilherme da Cunha
Vaz, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra, acerca do relatório de actividade pedagógica e científica
apresentado pelo requerente, o plenário de professores catedráticos
do conselho científico da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra, reunido em 15 de Novembro de 2004, aprovou, por
unanimidade, a nomeação definitiva como professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra do Doutor Rui Daniel
Mateus Barreiros Proença.
24 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Célia
Maria Ferreira Tavares Cravo.

Reitoria

10 de Março de 2005. — A Administradora, Fernanda Martinez
Cabanelas Antão.
Rectificação n.o 491/2005. — Tendo sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 48, de 9 de Março de
2005, a p. 3773, despacho n.o 5133/2005, o júri do concurso para
provimento de um lugar para professor associado para o grupo de
disciplinas de Filosofia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
desta Universidade, procede-se à respectiva rectificação. Assim onde
se lê «nomeados os professores a seguir indicados para fazerem parte
do júri do concurso para provimento de um lugar para o grupo de
disciplinas de Filosofia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
desta Universidade:» deve ler-se «nomeados os professores a seguir
indicados para fazerem parte do júri do concurso para provimento
de um lugar de professor associado para o grupo de disciplinas de
Filosofia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desta Universidade:».
10 de Março de 2005. — A Administradora, Fernanda Martinez
Cabanelas Antão.

Faculdade de Economia
Contrato n.o 607/2005:
Mestre Jonathan Gavin Eccles — contratado, em regime de contrato
administrativo de provimento, como professor auxiliar convidado,
em regime de tempo parcial, 30 %, por urgente conveniência de
serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004, por um ano, por despacho
de 2 de Março de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Março de 2005. — A Secretária, Maria de Fátima dos Santos
Viegas.
Contrato n.o 608/2005:
Mestre Amílcar José Martins Arantes — contratado, em regime de
contrato administrativo de provimento, como professor auxiliar convidado, em regime de tempo parcial, 30 %, por urgente conveniência
de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004, por um ano, por
despacho de 2 de Março de 2005 do reitor da Universidade Nova
de Lisboa. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Março de 2005. — A Secretária, Maria de Fátima dos Santos
Viegas.

