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Despacho n.o 10 834/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 216/92, de 13 de Outubro, e no
artigo 14.o do regulamento do curso de mestrado em História e Cultura
das Regiões, o júri para apreciação da dissertação apresentada pelo
licenciado Agostinho do Amaral Lopes com o tema «A obra de Fernão
Ornelas na presidência da Câmara Municipal do Funchal: 1935-1946»
terá a seguinte constituição:
Presidente — Doutora Maria Isabel da Câmara Santa Clara
Gomes Pestana, 1.a assistente na Universidade da Madeira.
Vogais:
Doutor Arquitecto Rui Brochado, professor associado do
Instituto Piaget.
Doutor Rui Alexandre Carita Silvestre, professor catedrático da Universidade da Madeira.
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Despacho (extracto) n.o 10 838/2006 (2.a série). — Por despacho de 31 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do
Minho:
Licenciado José Mário Coutinho Roriz — celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado a
40 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 3 de Janeiro de 2006 e termo em 2 de Janeiro de 2007, com
direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de
18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
24 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 839/2006 (2.a série). — Por despacho de 27 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
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Licenciado João Manuel Duarte Carvalho — celebrado contrato administrativo de provimento como monitor, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2005 e termo
em 30 de Setembro de 2006, com direito ao vencimento mensal
correspondente a 40% do índice 100, escalão 1, a que se refere
o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 10 835/2006 (2.a série). — Por despacho de 2 de Fevereiro de 2006 do reitor da Universidade do Minho:

4 de Maio de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

18 de Abril de 2006. — O Reitor, Pedro Telhado Pereira.

Doutora Ana Paula Rodrigues Pereira de Faria, professora auxiliar
em contrato administrativo de provimento na Universidade do
Minho — nomeada definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir de 27 de Abril de 2006. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
Com base no parecer circunstanciado e fundamentado dos Professores Maria Margarida dos Santos Proença de Almeida e António
Mendes da Silva Ferraz, o plenário do conselho científico, em reunião
ocorrida a 16 de Janeiro de 2006, considerou que a actividade científica
e pedagógica desenvolvida pela Doutora Ana Paula Rodrigues Pereira
de Faria satisfaz os requisitos do artigo 25.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, pelo que deliberou propor, por unanimidade,
a sua nomeação definitiva como professora auxiliar desta Universidade.

Despacho (extracto) n.o 10 840/2006 (2.a série). — Por despacho de 28 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Eduardo José Castanheira Beira — celebrado contrato
administrativo de provimento como professor convidado equiparado a professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir de 12 de Outubro de 2005 e termo em 11 de Outubro
de 2006, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 210, escalão 2, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.

Doutor Sérgio Paulo Guimarães de Sousa — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 20 de Fevereiro de
2006 e termo a 19 de Fevereiro de 2011, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere
o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato de assistente a partir daquela
data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

O conselho científico da Escola de Engenharia da Universidade
do Minho, em sessão de 14 de Setembro de 2005, apreciou a proposta
do Departamento de Sistemas de Informação para a contratação do
engenheiro Eduardo José Castanheira Beira como professor convidado equiparado a professor auxiliar, a 100%, com exclusividade.
O conselho analisou o curriculum vitae e ponderou o teor do parecer
assinado por João Álvaro Carvalho, Henrique Santos e Luís Amaral,
professor catedrático e professores associados, respectivamente, do
Departamento de Sistemas de Informação da Escola de Engenharia
da Universidade do Minho.
Em face do que foi presente, entendeu-se que o engenheiro Eduardo
José Castanheira Beira tem formação e experiência em domínios que
são de interesse relevante para a actividade pedagógica, científica
e de extensão universitária do Departamento proponente e desta
Escola.
Assim, o conselho científico considerou que o candidato possui
currículo relevante e qualidades científicas e pedagógicas que aconselham o seu convite, o qual foi aprovado, por maioria absoluta, em
plenário de conselho científico.

24 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

14 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Engenharia, António M. Cunha.

Despacho (extracto) n.o 10 837/2006 (2.a série). — Por despacho de 13 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Minho:

4 de Maio de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

A Presidente do Conselho Científico da Escola de Economia e
Gestão, Margarida Proença.
24 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 836/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Minho:

Mestre Cidália Maria Ferreira da Silva — celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de assistente, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de
2006 e termo em 31 de Janeiro de 2012, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, a que se refere
o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato na categoria de assistente convidada a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 10 841/2006 (2.a série). — Por despacho de 21 de Abril de 2006 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Raquel Alexandra Nascimento Oliveira — autorizada a
renovação do contrato de trabalho a termo como técnica superior
de 2.a classe da Universidade do Minho, pelo período de um ano,
com efeitos a partir de 16 de Maio de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
Sara Alexandra Ribeiro Gomes Mota — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo como assistente administrativa da
Universidade do Minho, pelo período de seis meses, com efeitos

