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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

seguinte relativamente ao 12.o Curso de Medicina do Trabalho, da
Faculdade de Medicina desta Universidade:
1 — O numerus clausus para o curso de 2005-2007 será de 27 alunos.
2 — Das 27 vagas previstas no número anterior, 2 serão atribuídas
a médicos licenciados em universidades dos PALOP que sejam simultaneamente cidadãos desses países.
3 — Das 27 vagas previstas no n.o 1, 2 outras serão postas a concurso
entre médicos indicados pela Administração Regional de Saúde do
Norte.
4 — Dentro dos respectivos contingentes, os candidatos serão seriados pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
4.1 — Serão admitidos em primeiro lugar os candidatos doutorados
em Medicina.
4.2 — Serão admitidos em segundo lugar os candidatos licenciados
em Medicina que tenham também qualquer mestrado em área científica de Medicina ou afim, seriados pela classificação obtida nesse
mestrado.
4.3 — Serão admitidos em terceiro lugar os licenciados em Medicina
com Distinção, isto é, com classificação igual ou superior a 16 valores,
seriados pela classificação da licenciatura aproximada às centésimas.
4.4 — Serão admitidos, em quarto lugar, os licenciados em Medicina
com classificação igual ou superior a 13 e inferior a 16 valores, seriados
pela média aritmética entre a classificação obtida na licenciatura e
a que lhe venha a ser atribuída em entrevista pessoal e avaliação
curricular efectuada para este efeito pela coordenação do curso, desde
que esta classificação seja superior a 9,5 valores.
4.5 — Se ainda sobrarem vagas, elas serão atribuídas a licenciados
em Medicina com classificação inferior a 13 valores, seriados por
avaliação curricular efectuada para este efeito pela coordenação.
5 — As candidaturas à matrícula e inscrição no curso serão apresentadas no Departamento de Clínica Geral de 8 a 14 de Setembro
de 2005.
6 — A lista provisória dos candidatos seriados de acordo com os
critérios definidos no n.o 4 será afixada no dia 26 de Setembro de
2005, sendo simultaneamente marcada a data para as entrevistas do
n.o 4.4, convocados os candidatos incluídos neste número e marcada
a data para estes candidatos entregarem os seus curricula.
7 — Os candidatos incluídos no n.o 4.5 deverão entregar os seus
curricula até ao dia 3 de Outubro de 2005.
8 — A lista definitiva dos candidatos seriados pela aplicação sucessiva de critérios enunciados no n.o 4 será afixada no dia 14 de Outubro
de 2005; eventuais reclamações quanto a essa lista poderão ser apresentadas na Secretaria do Departamento de Clínica Geral até ao dia
20 de Outubro de 2005, sendo decididas até 25 de Outubro de 2005,
data em que será afixada a lista definitiva.
9 — O prazo de inscrição decorrerá de 26 de Outubro a 2 de Novembro de 2005.
10 — O curso não se realizará se não houver um mínimo de 20
alunos inscritos.
11 — A propina total está fixada no valor de E 4000, devendo o
seu pagamento ser efectuado da seguinte forma:
Em euros

a)
b)
c)
d)
e)

No acto da inscrição (1.a prestação da propina) . . . . . .
Em Janeiro de 2006 (2.a prestação da propina) . . . . . .
Em Março de 2006 (3.a prestação da propina) . . . . . . .
Em Outubro de 2006 (4.a prestação da propina) . . . . .
Em Março de 2007 (5.a prestação da propina) . . . . . . .

1375
750
625
625
625

14 de Julho de 2005. — Pelo Chefe de Divisão, Paula Cristina
Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 16 448/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre André Filipe Lamas Leite, assistente estagiário além do quadro
da Faculdade de Direito desta Universidade — contratado, por
urgente conveniência de serviço, como assistente além do quadro
da mesma Faculdade, com efeitos a partir de 8 de Abril de 2005,
considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma
data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
11 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 449/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Laura Joana Fevereiro Oliveira — contratada, por urgente
conveniência de serviço, como assistente estagiária além do quadro
do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade, com efeitos a partir de 29 de Abril de 2005, por um

N.o 144 — 28 de Julho de 2005

ano, renovável por três vezes. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
11 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 450/2005 (2.a série). — Por despacho de 8 de Julho de 2005 da vice-reitora da Universidade do
Porto, por delegação, foram designados os seguintes professores para
fazerem parte do júri do concurso documental para provimento de
duas vagas de professor associado do 1.o grupo (Ciências Químicas)
da Faculdade de Farmácia desta Universidade, aberto por edital publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 8, de 12 de Janeiro de
2005:
Presidente — Prof.a Doutora Maria Isabel Amorim Azevedo,
vice-reitora da Universidade do Porto.
Doutor António Roque Taco Calado, professor catedrático da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Doutora Maria Irene Oliveira Costa Bettencourt Noronha da
Silveira, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra.
Doutora Maria Luísa Campeão Fernandes Vaz de Sá Melo, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Coimbra.
Doutora Ana Maria Félix Trindade Lobo, professora catedrática
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa.
Doutor João José Galhardas de Moura, professor catedrático
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa.
Doutora Maria de Lourdes Taveira Sadler Gonçalves, professora
catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutora Maria da Conceição Coutinho Martins Colaço do Rosário, professora catedrática da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro.
Doutor Anake Kijjoa, professor catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto.
Doutor Baltazar Manuel Romão de Castro, professor catedrático
da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Doutora Madalena Maria de Magalhães Pinto, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
Doutor José Luís Fontes da Costa Lima, professor catedrático
da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
Doutora Rosa Maria Moreira Seabra Pinto, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
Doutora Maria da Conceição Branco da Silva de Mendonça Montenegro, professora catedrática da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto.
12 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 451/2005 (2.a série). — Por despacho de 8 de Julho de 2005 da vice-reitora da Universidade do
Porto, por delegação, foram designados os seguintes professores para
fazerem parte do júri do concurso documental para provimento de
uma vaga de professor catedrático do grupo I (Cirurgia e Medicina
Oral) da Faculdade de Medicina Dentária desta Universidade, aberto
por edital publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 84, de 2
de Maio de 2005:
Presidente — Prof.a Doutora Maria Isabel Amorim Azevedo,
vice-reitora da Universidade do Porto.
Vogais:
Doutor António Emílio Peixoto Vasconcelos Tavares, professor catedrático da Faculdade de Medicina Dentária
da Universidade de Lisboa.
Doutor João Luís Maló de Abreu, professor catedrático da
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Doutora Maria Purificação Valenzuela Sampaio Tavares,
professora catedrática da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto.
Doutor António Cabral de Campos Felino, professor catedrático da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto.
Doutor João Fernando da Costa Carvalho, professor catedrático da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto.
12 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

