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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.)
29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 616/2006
Por despacho 25 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado Jorge Filipe da Maia Oliveira Ferreira, como assistente
convidado a 30 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 10 de Novembro de 2006 e termo em 9 de Novembro
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.)

vidado equiparado a assistente do 1.o triénio a 20 %, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 16 de Outubro de 2006
e termo em 16 de Junho 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.)
29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 621/2006

29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Por despacho de 3 de Agosto de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado José Luís Gonçalves Rosado 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 145, escalão 2,
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.)

Despacho (extracto) n.o 25 617/2006

29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Por despacho de 20 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho:
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com o licenciado Victor Manuel Terças Rodrigues como assistente convidado
a 40 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 15 de Setembro de 2006 e termo em 14 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.)
Foram celebrados contratos administrativos de provimento com as
licenciadas Maria Goreti de Sousa Teixeira e Ana Maria Guedes
Oliveira como docentes convidadas equiparadas a assistente do 1.o triénio a 30 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 2 de Novembro de 2006 e termo em 30 de Julho 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.)
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com o licenciado César Augusto Igreja da Benta como docente convidado equiparado a assistente do 1.o triénio a 20 %, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2006 e termo
em 30 de Junho 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.)
29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 618/2006
Por despacho 18 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado João Ricardo Rosmaninho Duarte da Silva, como assistente convidado a 100 %, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir de 6 de Novembro de 2006 e termo em 5 de Novembro
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.)
29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 619/2006
Por despacho 6 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o mestre Filipe Miguel Lopes Meneses, como assistente convidado
a 100 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 9 de Outubro de 2006 e termo em 8 de Outubro 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.)

Instituto de Estudos da Criança
Aviso n.o 13 414/2006
Por despacho da presidente do Instituto de Estudos da Criança
de 23 de Novembro de 2006, proferido por delegação de competência
conferida pelo despacho RT-43/2006, de 21 de Julho, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 158, de 17 de Agosto de 2006,
foram designados, nos termos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 283/83,
de 21 de Junho, para fazerem parte do júri para apreciação do pedido
de reconhecimento do grau ao nível de mestrado requerido por Sílvia
Lizi Gonçalves de Castro Correia os seguintes professores:
Presidente — Doutora Elisa Maria Maia da Silva Lessa, professora
associada do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do
Minho.
Vogais:
Doutor Luís Filipe Barbosa Loureiro Pipa, professor auxiliar do
Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho.
Doutor António Gabriel Castro Correia Salgado, professor auxiliar
do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.
23 de Novembro de 2006. — A Presidente, Maria Luísa Garcia
Alonso.
Aviso n.o 13 415/2006
Por despacho da presidente do Instituto de Estudos da Criança
de 23 de Novembro de 2006, proferido por delegação de competência
conferida pelo despacho RT-43/2006, de 21 de Julho, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 158, de 17 de Agosto de 2006,
foram designados, nos termos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 283/83,
de 21 de Junho, para fazerem parte do júri para apreciação do pedido
de reconhecimento do grau ao nível de mestrado requerido por José
Henrique Pimentel Vale os seguintes professores:
Presidente — Doutora Maria Eduarda Ferreira Coquet, professora
associada do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do
Minho.
Vogais:
Doutora Maria Angélica Abreu Lima Cruz, docente requisitada
com doutoramento do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho.
Doutora Rosa Maria Pinho Oliveira, professora auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.
23 de Novembro de 2006. — A Presidente, Maria Luísa Garcia
Alonso.
Aviso n.o 13 416/2006

Despacho (extracto) n.o 25 620/2006

Por despacho da presidente do Instituto de Estudos da Criança
de 23 de Novembro de 2006, proferido por delegação de competência
conferida pelo despacho RT-43/2006, de 21 de Julho, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 158, de 17 de Agosto de 2006,
foram designados, nos termos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 283/83,
de 21 de Junho, para fazerem parte do júri para apreciação do pedido
de equivalência do grau ao nível de mestrado requerido por Sara
Margarida de Matos e Cepa os seguintes professores:

Por despacho 4 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado Manuel Pinto de Campos Monteiro, como docente con-

Presidente — Doutora Maria Teresa Jacinto Sarmento Pereira, professora auxiliar do Instituto de Estudos da Criança da Universidade
do Minho.

29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

