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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.

