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Diário da República, 2.a série — N.o 241 — 18 de Dezembro de 2006
o Doutor Rodrigo Lopes da Cruz Alves dos Santos reúne todas as
condições para o exercício do cargo de professor auxiliar convidado
a 20%, tendo aprovado, por maioria absoluta, a correspondente proposta de contrato, pelo período de cinco meses, para prestar serviço
na Secção Autónoma de Engenharia das Ciências Agrárias.
31 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho Científico, Baltazar Manuel Romão de Castro.
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.
o

Despacho (extracto) n. 25 628/2006
Por despacho de 13 de Setembro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação, foi a mestre Maria Raquel Canedo
de Sousa Morais contratada, por conveniência urgente de serviço,
como assistente convidada além do quadro da Faculdade de Belas-Artes desta Universidade, com efeitos a partir de 14 de Setembro
de 2006, pelo período de um ano. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 629/2006
Por despacho de 2 de Agosto de 2006 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação, o licenciado Marco Alexandre Andrade
Rebelo foi contratado, por conveniência urgente de serviço, como
assistente convidado além do quadro, com 40% do vencimento da
disciplina de Cirurgia Clínica, da Faculdade de Medicina desta Universidade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviço de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 630/2006
Por despacho de 8 de Setembro de 2006 da vice-reitora da Universidade do Porto, por delegação, foi a mestre Joana Cassilda Rodrigues Espain de Oliveira contratada, por conveniência urgente de serviço, como assistente convidada além do quadro do Departamento
de Física, da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos
a partir de 15 de Setembro de 2006 e pelo período de um ano. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 631/2006
Por despacho de 17 de Novembro de 2006 da vice-reitora da Universidade do Porto, por delegação, o Doutor Rui Manuel Esteves
Araújo foi nomeado definitivamente professor auxiliar além do quadro
da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos a partir
de 12 de Novembro de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
A comissão coordenadora do conselho científico da FEUP, tendo
apreciado o parecer subscrito pelos professores catedráticos desta
Faculdade, Doutores José Manuel Araújo Baptista Mendonça e Fernando Manuel Ferreira Lobo Pereira, aprovou por unanimidade a
nomeação definitiva do Doutor Rui Manuel Esteves Araújo, professor
auxiliar do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores desta Faculdade.
O Doutor Rui Manuel Esteves Araújo apresenta aptidões comprovadas pelos professores atrás citados de que o Departamento muito
pode beneficiar.
13 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Científico,
Carlos A. V. Costa.
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 632/2006
Por despacho de 14 de Novembro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação, a Doutora Elsa Maria Pereira
da Fonseca, professora auxiliar além do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade, foi nomeada definitivamente professora asso-

ciada do 4.o grupo (Patologia) da mesma Faculdade, com efeitos a
partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 633/2006
Por despacho de 14 de Novembro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação, a Doutora Cidália Irene Azevedo
Pina Vaz, professora auxiliar convidada além do quadro, com 30%
do vencimento, da Faculdade de Medicina desta Universidade, foi
nomeada provisoriamente por cinco anos professora associada do
4.o grupo (Patologia) da mesma Faculdade, com efeitos a partir da
data da posse, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir
da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 634/2006
Por despacho de 8 de Setembro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação, a Doutora Isabel Maria Guerra
Azevedo Campos, professora auxiliar além do quadro de nomeação
definitiva da Faculdade de Medicina desta Universidade, foi contratada como professora associada convidada além do quadro com 30%
do vencimento, da mesma Faculdade, com efeitos a partir de 8 de
Setembro de 2006, considerando-se exonerada do lugar anterior a
partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho, relativo à contratação como professora associada convidada a 30 %, da disciplina de Obstetrícia e Ginecologia, da Doutora Isabel Maria Guerra de Azevedo Campos.
O conselho científico da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto em reunião de 19 de Abril de 2006, tendo analisado o curriculum vitae, bem como os pareceres emitidos pelos Doutores Belmiro
dos Santos Patrício e João Francisco Montenegro Andrade Lima Bernardes, professores catedráticos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e Luís Mendes da Graça, professor catedrático
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, aprovou por
unanimidade a sua contratação.
24 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Científico, José
Amarante.
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 635/2006
Por despacho de 20 de Novembro de 2006 da vice-reitora da Universidade do Porto, por delegação, à licenciada Irene Monteiro Ramos
Chaves Fernandes, professora auxiliar convidada além do quadro,
com 50 % do vencimento, da Faculdade de Engenharia desta Universidade, foi reconduzido o contrato por mais cinco anos, com efeitos
a partir de 17 de Setembro de 2006. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 25 636/2006
Por despacho de 21 de Novembro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto, por delegação, Dorinda de Sá Coelho Mendes
Pereira, assistente administrativa principal da Faculdade de Ciências
da Nutrição e Alimentação desta Universidade, foi nomeada definitivamente assistente administrativa especialista da mesma Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.

