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N.o 94 — 16 de Maio de 2006

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

n.o 1/98, de 2 de Janeiro, os professores do quadro de zona pedagógica
de nomeação definitiva, colocados nas escolas abaixo indicadas:
Escola

Nome

EB 2,3 de Izeda (345416)

EB 2,3 Augusto Moreno
(340364).
EB 2 de Mogadouro
(310360).

Código/
grupo

Miguel Ângelo Rocha Ribeiro
Soares.
Sandra Isabel Pinto Leite . . .
Bertília Madeira Ferreira
Alves.
Rosária Cristina de Oliveira e
Sousa.
Teresa Cristina Tourais de
Afonso Rocha.
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Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 24 a 27 de Abril do corrente ano.
19 de Abril de 2006. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
Despacho (extracto) n.o 10 814/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 18 de Abril do corrente ano:

09

Doutora Hanna Krystyna Jakubowicz Batoréo, professora auxiliar com
agregação de nomeação definitiva, com contrato administrativo de
provimento nesta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 28 de Abril a 14 de Maio do
corrente ano.

09

21 de Abril de 2006. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

11
15

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Abril de 2006. — O Coordenador Educativo, Alcídio Augusto
Castanheira.

Agrupamento Vertical de Escolas de Airães
Despacho n.o 10 811/2006 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Abril de 2006, determinou a subdirectora-geral dos Recursos Humanos
da Educação a revogação da nomeação em comissão de serviço na
função de encarregada de coordenação do pessoal auxiliar de acção
educativa da auxiliar de acção educativa Ana Maria Neto Carvalho.
Assim sendo e de acordo com o artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89
se manda publicar a exoneração do cargo a partir da data da publicação
do presente despacho.
27 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo, Rui
Serafim Ribeiro da Silva.

Serviços Sociais do Ministério da Educação
Louvor n.o 483/2006. — No momento em que cessa funções no
meu Gabinete, por ter tomado a iniciativa de encerrar uma carreira
de serviço público de mais de 38 anos, louvo a assistente administrativa
especialista Maria José Moreira de Araújo pelo trabalho desenvolvido
e por ter demonstrado as mais notáveis qualidades pessoais e profissionais. Detentora de uma natural afabilidade, de uma lealdade
excepcional e elevado sentido de responsabilidade, tornou-se merecedora do meu agradecimento pessoal e do meu público apreço.
24 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho de Direcção,
J. Coelho Antunes.

Reitoria
Despacho (extracto) n.o 10 815/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 18 de Abril de 2006:
Doutor Filipe Miguel Henriques Lebre Ramos Figueiredo, professor
auxiliar de nomeação provisória, em regime de contrato administrativo de provimento, a exercer funções nesta Universidade — nomeado definitivamente na mesma categoria com efeitos
a partir de 1 de Maio de 2006 (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
Considerando a actividade científica e pedagógica desenvolvida no
quinquénio de 2001 a 2006, descrita no relatório apresentado pelo
Doutor Filipe Miguel Henriques Lebre Ramos Figueiredo, professor
auxiliar da Universidade Aberta, e tendo sido ponderados os pareceres
circunstanciados e fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e subscritos pelos Doutores Fernando Manuel Bico Marques,
professor catedrático da Universidade de Aveiro, e Luís Joaquim Alcácer, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, e pelos professores catedráticos, associados e auxiliares com nomeação definitiva
da Universidade Aberta em exercício efectivo de funções e presentes
na reunião do conselho científico de 6 de Abril do corrente ano,
deliberaram, por maioria, a favor da nomeação definitiva do Doutor
Filipe Miguel Henriques Lebre Ramos Figueiredo.
11 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Científico, João
Luís Cardoso.
18 de Abril de 2006. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real
Despacho (extracto) n.o 10 812/2006 (2.a série). — Por despacho de 24 de Abril de 2006 do presidente do conselho directivo
da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real:
Amâncio António de Sousa Carvalho, Anabela Martins Pinto de Figueiredo e Cristina Maria Inocência Imaginário, professores-adjuntos de
nomeação provisória da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico do quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real — nomeados definitivamente na referida categoria com efeitos a 23 de Abril de 2006, após aprovação pelo conselho
científico, em 15 de Março de 2006, da acta com o parecer favorável
do júri que analisou os relatórios de actividade pedagógica, científica
e de investigação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
24 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel de Oliveira da Costa Rodrigues.

UNIVERSIDADE ABERTA
Despacho (extracto) n.o 10 813/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 12 de Abril do corrente ano:
Doutora Maria João Violante Branco, professora auxiliar de nomeação definitiva, com contrato administrativo de provimento nesta

Despacho (extracto) n.o 10 816/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 18 de Abril de 2006:
Doutora Paula Bacelar Valente da Costa Nicolau, professora auxiliar
de nomeação provisória, em regime de contrato administrativo de
provimento, a exercer funções nesta Universidade — nomeada definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir de 1 de Maio
de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
Considerando a actividade científica e pedagógica desenvolvida no
quinquénio de 2001 a 2006, descrita no relatório apresentado pela
Doutora Paula Bacelar Valente da Costa Nicolau, professora auxiliar
da Universidade Aberta, e tendo sido ponderados os pareceres circunstanciados e fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e subscritos pelos Doutores João Carlos Marques, professor
catedrático da Universidade de Coimbra, e Isabel Spencer Martins,
professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, os professores
catedráticos associados e auxiliares com nomeação definitiva da Universidade Aberta, em exercício efectivo de funções e presentes na
reunião do conselho científico de 6 de Abril do corrente ano, deliberaram, por maioria, a favor da nomeação definitiva da Doutora
Paula Bacelar Valente da Costa Nicolau.
11 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Científico, João
Luís Cardoso.
18 de Abril de 2006. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

