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Reitoria e Serviços Centrais

Doutor Mário Filipe Bernardo, e até E 750 no secretário, Dr. Dário
Teixeira Vilela.

Despacho (extracto) n.o 25 685/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 11 de Novembro de 2005, proferido por delegação, foi autorizada a realização de contrato de trabalho a termo
com Patrícia Alexandra Valério de Melo, após aprovação em concurso,
o qual tem início no dia 18 de Novembro de 2005 e é válido por
três anos, prazo previsto para a duração do projecto onde se encontra
inserida, para exercer funções equiparadas às de técnico superior estagiário, ao abrigo do disposto no artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97,
de 26 de Setembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

2 de Dezembro de 2005. — O Director, António Vasconcelos
Tavares.

24 de Novembro de 2005. — Pela Administradora, a Directora dos
Serviços Administrativos, Maria Isabel Cabral.

Faculdade de Farmácia
Contrato (extracto) n.o 1683/2005. — Por despacho do vice-reitor de 18 de Setembro de 2005, proferido por delegação do reitor:
Tiago Correia de Oliveira Rodrigues — celebrado contrato de prestação eventual de serviço pelo período de um ano com a Faculdade
de Farmácia da Universidade de Lisboa para exercer as funções
de monitor além do quadro de pessoal docente desta Faculdade,
com efeitos reportados a 18 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.
Contrato (extracto) n.o 1684/2005. — Por despacho do vice-reitor de 22 de Julho do 2004, proferido por delegação do reitor:

Deliberação n.o 1654/2005. — O conselho administrativo da
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, em reunião de 8 de Novembro de 2005, para melhor organização, facilidade
de procedimentos, desburocratização e gestão mais eficiente, deliberou delegar no director da Faculdade, Prof. Doutor António Vasconcelos Tavares, no vice-director, Prof. Doutor Mário Filipe Bernardo, e no secretário, Dr. Dário Teixeira Vilela, a assinatura de
contratos ou outros documentos relacionados com o aluguer de espaços a entidades externas.
2 de Dezembro de 2005. — O Director, António Vasconcelos
Tavares.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 25 686/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Julho de 2005 do presidente do Instituto de Educação
e Psicologia da Universidade do Minho, por delegação:
Concedida equiparação a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Paulo Maria Bastos da Silva Dias, professor catedrático —
no período de 17 a 23 de Setembro de 2005.
Doutora Maria da Conceição Medeiros Martins Duarte, professora
associada com agregação — no período de 6 a 11 de Setembro
de 2005.
Doutor Almerindo Janela Gonçalves Afonso, professor associado —
pelo período de 15 dias, com início em 9 de Agosto de 2005.
Doutor Luís Gonzaga Pereira Dourado, professor auxiliar — no
período de 7 a 10 de Setembro de 2005.

Doutor Álvaro Teixeira Lopes — autorizada a recondução do contrato
administrativo de provimento para exercer as funções de professor
auxiliar convidado, a 50 %, além do quadro de pessoal docente
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, pelo período
de cinco anos, com efeitos a partir de 22 de Julho de 2004.

8 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Relatório sobre a recondução do contrato do Doutor Álvaro
Augusto Teixeira Lopes como professor auxiliar convidado,
a 50 %.

Despacho (extracto) n.o 25 687/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Julho de 2005 do presidente do Instituto de Educação
e Psicologia da Universidade do Minho, por delegação:

O conselho científico da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa, na sua reunião de 18 de Fevereiro de 2005, aprovou o
conteúdo dos relatórios elaborados acerca das actividades científicas,
pedagógicas e profissionais do visado e, em face dos pareceres emitidos, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 31.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de
Julho, subscritos pelas Prof.as Doutoras Maria de Lourdes Souteiro
Bastos, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Maria Beatriz da Silva Lima, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e Maria
Camila Canteiro Batoréu, professora associada da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, pelo que aprovou a recondução
do Doutor Álvaro Augusto Teixeira Lopes como professor auxiliar
convidado, a 50 %, com efeitos a partir de 22 de Julho de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.
Contrato (extracto) n.o 1685/2005. — Por despacho do vice-reitor de 17 de Setembro de 2005, proferido por delegação do reitor:
Hélder João Ferreira Vila Real — celebrado contrato de prestação
eventual de serviço pelo período de um ano com a Faculdade de
Farmácia da Universidade de Lisboa para exercer as funções de
monitor além do quadro de pessoal docente desta Faculdade, com
efeitos reportados a 17 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.

Faculdade de Medicina Dentária
Deliberação n.o 1653/2005. — O conselho administrativo da
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, em reunião de 8 de Novembro de 2005, para melhor organização, facilidade
de procedimentos e gestão mais eficiente, deliberou delegar a autorização de despesas até ao valor de E 1000 no director da Faculdade,
Prof. Doutor António Vasconcelos Tavares, e no vice-director, Prof.

Concedida equiparação a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Mário Miguel Machado Osório Gonçalves, professor associado
com agregação — no período de 10 a 14 de Setembro de 2005.
Doutor Armando Domingos Batista Machado, professor associado — no período de 13 a 17 de Setembro de 2005.
Doutora Carla Maria Penousal Martins Machado, professora auxiliar — no período de 10 a 15 de Setembro de 2005.
8 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 688/2005 (2.a série). — Por despacho de 26 de Abril de 2005 do presidente do Instituto de Educação
e Psicologia da Universidade do Minho, por delegação:
Licenciada Vera Lúcia Barbosa Araújo Soares, assistente — concedida
equiparação a bolseiro no período de 30 de Agosto a 4 de Setembro
de 2005.
8 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 689/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Junho de 2005 do presidente do Instituto de Educação
e Psicologia da Universidade do Minho, por delegação:
Doutora Ângela Rosa Pinho da Costa Maia, professora auxiliar —
concedida equiparação a bolseiro no período de 27 de Agosto a
3 de Setembro de 2005.
8 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 690/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Junho de 2005 do presidente do Instituto de Educação
e Psicologia da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida
equiparação a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Alberto Filipe Ribeiro Abreu Araújo, professor associado com
agregação — no período de 29 de Junho a 2 de Julho de 2005.

