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Contrato n.o 609/2005:
Dr. André Manuel Pereira Gorjão de Andrade Costa — contratado,
em regime de contrato administrativo de provimento, como assistente 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.
o

Contrato n. 610/2005:
Dr. Rui Manuel Valentim Sousa Monteiro — contratado, em regime
de contrato administrativo de provimento, como assistente convidado, em regime de tempo parcial, 30 %, por urgente conveniência
de serviço, a partir de 1 de Outubro de 2004, por um ano, por
despacho de 1 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 611/2005:
Doutor António José Fernandes de Sousa — contratado, em regime
de contrato administrativo de provimento, como professor associado
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.
Despacho n.o 6514/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Março de 2005 do director da Faculdade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa, por delegação de competências, foi concedida equiparação a bolseiro, fora do País, à Doutora Maria Eugénia de Almeida
Mata, professora associada desta Faculdade, nos períodos de 8 a 16
e de 23 a 28 de Junho de 2005.
10 de Março de 2005. — A Secretária, Maria de Fátima dos Santos
Viegas.
o

a

Despacho n. 6515/2005 (2. série):
Licenciada Susana Cristina Melo dos Anjos Narciso — contratada,
em regime de contrato administrativo de provimento, por urgente
conveniência de serviço, como assistente convidada, a partir de
15 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.
o

a

Despacho n. 6516/2005 (2. série):
Doutor José Álvaro Ferreira da Silva — nomeado provisoriamente,
precedendo concurso, professor associado do quadro desta Faculdade, por despacho de 2 de Março de 2005 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa, com efeitos à data da posse, considerando-se rescindido o anterior contrato administrativo de provimento como professor auxiliar a partir da referida data. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
10 de Março de 2005. — A Secretária, Maria de Fátima dos Santos
Viegas.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 6517/2005 (2.a série). — Por despacho
de 4 de Novembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Joana Rita Pinho Resende — contratada, por conveniência
urgente de serviço, como assistente estagiária além do quadro da
Faculdade de Economia desta Universidade, com efeitos a partir
de 4 de Novembro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
8 de Março de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
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Despacho (extracto) n.o 6518/2005 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Março de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Maria Catarina Almeida Roseira — prorrogado o contrato
como assistente, além do quadro, da Faculdade de Economia desta
Universidade, com efeitos a partir de 8 de Janeiro e até 14 de
Outubro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
10 de Março de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Letras
o

Despacho n. 6519/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Fevereiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Mestre Maria Felisbela de Sousa Martins, professora do ensino secundário, em regime de requisição nesta Faculdade — concedida a
equiparação a bolseiro, fora do País, no período de 3 a 6 de Março
de 2005.
2 de Março de 2005. — Pela Presidente do Conselho Directivo,
(Assinatura ilegível.)
Despacho n.o 6520/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Fevereiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Mestre Maria Cristina Lopes da Silva Guimarães Pacheco, assistente
convidada desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro,
no País, no dia 3 de Março de 2005.
2 de Março de 2005. — Pela Presidente do Conselho Directivo,
(Assinatura ilegível.)

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Arquitectura
Despacho n.o 6521/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
6 de Janeiro de 2005, proferido por delegação de competências:
Arquitecta Maria da Soledade Gomez Paiva de Sousa, assistente convidada a 100 % além do quadro da Faculdade de Arquitectura da
Universidade Técnica de Lisboa — caducado o respectivo contrato,
com efeitos a partir de 28 de Fevereiro de 2005. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Fernando António Marques Caria.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 6522/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 8
de Março de 2005:
Miguel Jorge Tavares Pessoa Monteiro, professor-adjunto da Escola
Superior de Tecnologia deste Instituto — concedida equiparação
a bolseiro fora do País no período compreendido entre 12 e 19
de Março de 2005.
11 de Março de 2005. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 3225/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Março
de 2005 do presidente deste Instituto Politécnico:
Licenciada Sandra Maria Dias dos Santos — autorizado o contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente, em
regime de tempo parcial, seis horas semanais, em acumulação, de
6 de Outubro de 2004 a 13 de Fevereiro de 2005.
11 de Março de 2005. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

