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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extracto) n.o 10 948/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 3 de Maio do corrente ano:
Dr.a Maria Manuela Costa Malheiro Dias Aurélio Ferreira, professora
associada do quadro de pessoal docente da Universidade
Aberta — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período
de 12 a 15 de Maio de 2005.
4 de Maio de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate Pontes.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extracto) n.o 1153/2005. — Por despacho do reitor da
Universidade do Algarve de 20 de Abril de 2005:
Licenciada Cristina Isabel Custódio de Oliveira — autorizado o contrato a termo certo, ao abrigo da alínea f) do n.o 2 do artigo 129.o
da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, para exercer as funções equivalentes às de técnico superior, por urgente conveniência de serviço,
com início a 1 de Abril de 2005, válido por um ano, podendo
o mesmo ser renovado até ao limite de três anos, auferindo a remuneração mensal ilíquida equivalente ao índice 321 do estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Administração Pública.
28 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
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de 2004. (Isento de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do
disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1,
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
2 de Maio de 2005. — A Chefe de Divisão, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 10 953/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 22 de Fevereiro de 2005:
Licenciadas Celina Pires Rosa e Isabel Maria de Faria Tojeiro Quintão
Patrício Correia — autorizada a celebração de contratos administrativos de provimento como assistentes convidadas, a tempo parcial
(20 %) e em regime de acumulação, além do quadro de pessoal
docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Março de 2005.
(Isento de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no
artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
2 de Maio de 2005. — A Chefe de Divisão, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 10 954/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 1 de Março de 2004:
Licenciada Rosa Maria Santos da Silva — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidada, a tempo parcial
(10 %) e em regime de acumulação, além do quadro de pessoal
docente desta Universidade, por conveniência urgente de serviço,
a partir de 1 de Março de 2004. (Isento de visto do Tribunal de
Contas, ao abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com
o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

2 de Maio de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal,
Alda Bebiano Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 10 949/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 16 de Julho de 2004:

Despacho (extracto) n.o 10 955/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 16 de Julho de 2004:

Doutor Maria del Consuelo Torres Hernández — celebrado contrato
administrativo de provimento como professora auxiliar convidada,
a tempo parcial (10 %) e em regime de acumulação, além do quadro
de pessoal docente desta Universidade, por conveniência urgente
de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004. (Isento de visto
do Tribunal de Contas ao abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1,
conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de
Agosto.)

Licenciado Luís Manuel de Matos Silva Ferreira — celebrado contrato
administrativo de provimento como assistente convidado, a tempo
parcial (20 %) e em regime de acumulação, além do quadro de
pessoal docente desta Universidade, por conveniência urgente de
serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004. (Isento de visto do
Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1,
conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de
Agosto.)

2 de Maio de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal,
Alda Bebiano Ribeiro.

2 de Maio de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal,
Alda Bebiano Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 10 950/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 3 de Janeiro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 10 956/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 16 de Julho de 2004:

Licenciado José Alberto Reino Gusmão — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado, a tempo parcial
(10 %) e em regime de acumulação, além do quadro de pessoal
docente desta Universidade, por conveniência urgente de serviço,
a partir de 3 de Janeiro de 2005. (Isento de visto do Tribunal
de Contas, ao abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado
com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

Licenciado Carlos Miguel Clemente Alegre — celebrado contrato
administrativo de provimento como assistente convidado, a tempo
parcial (20 %) e em regime de acumulação, além do quadro de
pessoal docente desta Universidade, por conveniência urgente de
serviço, a partir de 3 de Janeiro de 2005. (Isento de visto do Tribunal
de Contas, ao abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado
com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

2 de Maio de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal,
Alda Bebiano Ribeiro.

2 de Maio de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal,
Alda Bebiano Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 10 951/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 25 de Janeiro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 10 957/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 16 de Julho de 2004:

Doutor André Barata do Nascimento — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar além do quadro de
pessoal docente desta Universidade, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005, considerando-se rescindido o contrato como assistente a partir da data
supracitada. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Doutora Maria Amélia Maniés Roque — celebrado contrato administrativo de provimento como professora associada convidada, a
tempo parcial (10 %) e em regime de acumulação, além do quadro
de pessoal docente desta Universidade, por conveniência urgente
de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004. (Isento de visto
do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1,
conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de
Agosto.)

2 de Maio de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal,
Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 10 952/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 16 de Julho de 2004:
Licenciados Mário Leonel Alves Couceiro da Costa, Rui Manuel Gonçalves Cabral Martins de Sousa, Gisela Ana Paula Bragança e Ana
Paula Valente Silva Gonçalves — autorizada a celebração de contratos administrativos de provimento como assistentes convidados,
a tempo parcial (10 %) e em regime de acumulação, além do quadro
de pessoal docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro

2 de Maio de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal,
Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 10 958/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 3 de Janeiro de 2005:
Licenciado Júlio dos Remédios Ribeiro — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado, a tempo parcial
(10 %) e em regime de acumulação, além do quadro de pessoal
docente desta Universidade, por conveniência urgente de serviço,
a partir de 3 de Janeiro de 2005. (Isento de visto do Tribunal

