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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
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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.)

dade, com efeitos à data do termo de aceitação, considerando-se
exonerada do anterior lugar com efeitos à mesma data.

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

26 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 10 959/2005 (2.a série). — Por despacho de 14
de Abril 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):
Prof. Doutor José Pedro Matos Paiva, professor auxiliar de nomeação
definitiva além do quadro da Faculdade de Letras desta Universidade — nomeado definitivamente professor associado do
5.o grupo (História) do quadro da mesma Faculdade, com efeitos
à data do termo de aceitação, considerando-se rescindido o anterior
contrato a partir da mesma data.
18 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 10 960/2005 (2.a série). — Por despachos de 20 de
Abril 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), foram concedidas as dispensas de serviço
docente no ano lectivo de 2005-2006:
À mestre Carla Susana Vieira Gonçalves, assistente além do quadro
da Faculdade de Letras desta Universidade — com início em 1 de
Outubro de 2005.
Ao mestre Rui Ferreira de Figueiredo, assistente além do quadro
da Faculdade de Letras desta Universidade — com início em 1 de
Outubro de 2005.
Ao mestre Rogério Paulo da Costa Madeira, assistente além do quadro
da Faculdade de Letras desta Universidade — com início em 1 de
Outubro de 2005.
21 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 10 961/2005 (2.a série). — Por despacho de 20
de Abril 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):
Doutora Maria Antónia da Silva Figueiredo Lopes, professora auxiliar
de nomeação provisória da Faculdade de Letras desta Universidade — nomeada definitivamente na mesma categoria, com efeitos
a 5 de Maio de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas.)

Despacho n.o 10 964/2005 (2.a série). — Por despacho de 20
de Abril 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):
Mestre Ana Margarida Machado Monteiro, assistente além do quadro
da Faculdade de Economia desta Universidade — prorrogado o
contrato até final do ano escolar, com efeitos retroactivos a 15
de Março de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas.)
26 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Rectificação n.o 843/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 57, de 22 de Março
de 2005, a p. 4612, o despacho n.o 6189/2005 (2.a série), rectifica-se
que onde se lê «contratada por conveniência urgente de serviço como
professora auxiliar além do quadro da mesma Faculdade, com início
em 30 de Outubro de 2004, considerando-se rescindido o anterior
contrato a partir da mesma data» deve ler-se «contratada por conveniência urgente de serviço, por um quinquénio, como professora
auxiliar além do quadro da mesma Faculdade, com início em 30 de
Outubro de 2004, considerando-se rescindido o anterior contrato a
partir da mesma data».
26 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Reitoria
Despacho n.o 10 965/2005 (2.a série). — Departamento académico. — Sob proposta da Faculdade de Letras e pela deliberação do
senado n.o 55/2004, de 7 de Dezembro, o curso de pós-graduação
em Estudos Germanísticos, criado pelo despacho n.o 1450/2002, Serviços Académicos, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 117,
de 21 de Maio de 2002, alterado pelo despacho n.o 4310/2004, Serviços
Académicos, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 53, de
3 de Março de 2004, sofre as seguintes alterações:
Mestrado em Estudos Germanísticos, área de especialização
em Literatura e Cultura Alemãs
O anexo I passa a ter a seguinte redacção:
ANEXO I
Estrutura curricular

21 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 10 962/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de
Abril 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):
Miguel Carlos Salvador Ferreira, a desempenhar funções correspondentes a auxiliar de manutenção, em regime de contrato de trabalho
a termo certo, na Faculdade de Farmácia desta Universidade — renovado o contrato por seis meses, com efeitos a 25 de
Maio de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de
Contas.)
21 de Abril de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 10 963/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de
Abril 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):
a

Prof. Doutora Maria Teresa dos Reis Pedroso de Lima Oliveira,
professora associada com agregação do III grupo (Economia, Matemática e Modelos Econométricos), de nomeação definitiva, da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra — nomeada
definitivamente professora catedrática do III grupo (Economia,
Matemática e Modelos Econométricos), do quadro da mesma Facul-

1.o ano

Seminários

Regime

Unidades
de
crédito

ECTS

Semestral

3

10

Semestral

3

10

Semestral

3

10

Semestral

3

10

Semestral

3

10

1.o semestre
História e Literatura de
expressão alemã do Século XX.
Diferença(s). Imagens masculinas e femininas na
prosa narrativa de expressão alemã moderna e contemporânea.
O artista na literatura de
expressão alemã moderna
e contemporânea.
2.o semestre
Relatos e diários de viagem
sobre Portugal na literatura alemã do Século XX.
A representação da violência
na literatura de expressão
alemã do Século XX.

