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Diário da República, 2.a série — N.o 241 — 18 de Dezembro de 2006
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 25 606/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Coimbra de 16 de
Novembro de 2006, foi anulado o concurso interno geral de acesso
para o provimento de duas vagas na categoria de técnico profissional
principal do quadro do Departamento de Engenharia Electrotécnica
e de Computadores, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 128, de 6 de Julho de 2005, por legitimidade legal do recurso
hierárquico interposto por um dos candidatos.
Por despacho do presidente do conselho directivo da FCTUC de
24 de Novembro de 2006, foi revogado o despacho de nomeação
e respectivo termo de aceitação na categoria de técnico profissional
principal dos funcionários Augusto Manuel Canelas de Figueiredo
e Aurora Maria Salgado Cortesão Gaspar, do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 93, de 15 de Maio de 2006, mantendo-se
os funcionários na categoria de técnicos profissionais de 1.a classe,
na sequência de despacho do reitor da Universidade de Coimbra
de 16 de Novembro de 2006.
24 de Novembro de 2006. — A Chefe de Divisão de Recursos
Humanos, Teresa Manuela Antunes.
Despacho (extracto) n.o 25 607/2006
Por despacho de 17 de Novembro de 2006 do presidente do conselho
directivo, foi a Doutora Rosa Sofia da Conceição Neto Wasterlain,
assistente em exercício de funções no Departamento de Antropologia
desta Faculdade, contratada provisoriamente, por um quinquénio,
como professora auxiliar, com início em 30 de Outubro de 2006, nos
termos do n.o 1 do artigo 25.o da Lei n.o 19/80, de 16 de Julho,
considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
(Não carece de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
24 de Novembro de 2006. — A Chefe de Divisão de Recursos
Humanos, Teresa Manuela Antunes.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Museu Nacional de História Natural
Despacho (extracto) n.o 25 608/2006
Torna-se pública a anulação do despacho n.o 20 878/2006, respeitante a Álvaro Manuel Madureira Pinto, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 198, de 13 de Outubro de 2006.
23 de Novembro de 2006. — A Administradora, Maria Luísa
Machado Cerdeira.
Despacho (extracto) n.o 25 609/2006
Por despacho do vice-reitor de 31 de Agosto de 2006, ao abrigo
do artigo 41.o do Código do Procedimento Administrativo, foi autorizada, na sequência do concurso externo de ingresso, a celebração
de contrato administrativo de provimento como estagiário da carreira
de técnico superior, pelo período de um ano, automaticamente prorrogado até à data da aceitação da nomeação, com o licenciado Álvaro
Manuel Madureira Pinto.
23 de Novembro de 2006. — A Administradora, Maria Luísa
Machado Cerdeira.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho n.o 25 610/2006
Nos termos do artigo 20.o da resolução do senado universitário
SU-61/2006, de 24 de Julho, publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 199, de 16 de Outubro de 2006 (parte especial), que cria o Instituto
Confúcio, nomeio o conselho directivo, nos termos do artigo 9.o, observados os trâmites aí previstos nas alíneas b), c) d) e e), cuja composição
é a seguinte:
Presidente — Doutor Acílio da Silva Estanqueiro Rocha, vice-reitor
da Universidade do Minho.
Directora — Doutora Sun Lam, do Instituto de Letras e Ciências
Humanas.

Secretário executivo — mestre Luís Gonzaga Eça de Queirós
Cabral, do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
Representante do Instituto de Letras e Ciências Humanas — Doutora Joanne Madin Vieira Paisana.
Membro da Academia — Doutor Eduardo José Castanheira Beira,
da Escola de Engenharia.
23 de Novembro de 2006. — O Reitor, A. Guimarães Rodrigues.
Despacho (extracto) n.o 25 611/2006
Por despacho de 27 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado José Manuel Rodrigues Caridade Lobo de Carvalho,
como monitor, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a
partir de 28 de Setembro e termo em 27 de Dezembro 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.)
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 612/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
a mestre Ana Cristina Correia Simões como assistente convidada a
20 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de
1 de Outubro de 2006 e termo em 30 de Setembro 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 Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 613/2006
Por despacho de 9 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
a Doutora Maria Margarida Teles de Vasconcelos Correia Neves como
professora convidada equiparada a professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 16 de Outubro
de 2006 e termo em 15 de Outubro de 2007, 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. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 614/2006
Por despacho de 16 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
a mestre Teresa de Jesus Gomes Martins Machado como docente
convidada equiparada a assistente do 1.o triénio a 20 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 23 de Outubro
de 2006 e termo em 30 de Abril de 2007, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao 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.)
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 615/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho:
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com o licenciado Paulo Manuel de Matos Cabral Pedreira Gonçalves Carvalhal
como assistente convidado a 100 %, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006 e termo em
30 de Setembro de 2007, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 155, escalão 3, 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.)
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com o licenciado Paulo Rodrigues Botelho Fernandes como monitor, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2006 e termo em 30 de Setembro de 2007, com direito ao vencimento mensal correspondente a 40 % do índice 100, escalão 1,

