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docente da Universidade da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.o 7/93/M, de 25 de Junho.
Este provimento tem cabimento orçamental no capítulo 04, divisão 01, subdivisão 22, classificação económica 01.01.03. (Isento de
fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de
Contas.)
3 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria da Graça Moniz.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 2747/2005 (2.a série). — Por despacho
de 25 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Isabel Maria Pinto Ramos — celebrado contrato administrativo de provimento, como professora auxiliar, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir da data do despacho autorizador, 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, considerando-se rescindido o contrato na categoria anterior a partir da data supracitada. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.o 2748/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral
de 22 de Novembro de 2004:
Doutor José Manuel Lebre de Freitas, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa — nomeado, precedido de eleição, por conveniência urgente de serviço, no cargo
de presidente do conselho pedagógico da mesma Faculdade, pelo
período de três anos, a partir da data da homologação da acta
eleitoral. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Despacho n.o 2749/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de
Janeiro de 2005 do director (proferido por delegação de competências)
foi autorizada a equiparação a bolseiro, no estrangeiro, aos seguintes
docentes desta Faculdade:
Doutora Maria Rute Vilhena Costa, professora auxiliar — durante
o período compreendido entre 18 de Janeiro e 2 de Fevereiro de
2005.
Doutora Maria Manuela Toscano de Barbosa Vaz de Oliveira, professora auxiliar — durante o período compreendido entre 30 de
Janeiro e 15 de Fevereiro de 2005.
19 de Janeiro de 2005. — O Director, Jorge Crespo.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 2750/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor Paulo Manuel de Castro Pinho e Costa, professor auxiliar
convidado, além do quadro, com 30 % do vencimento, do Instituto
de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade —
reconduzido o contrato por mais cinco anos, com efeitos a partir
de 7 de Dezembro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
20 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
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Despacho (extracto) n.o 2751/2005 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Maria de Fátima Moreira Martel, professora auxiliar além
do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade —
nomeada definitivamente professora associada do 3.o grupo (Bioquímica) 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.)
21 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 2752/2005 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor Rui Manuel Fontes Gonçalves, professor auxiliar, além do
quadro, da Faculdade de Medicina desta Universidade — nomeado
provisoriamente por cinco anos como professor associado do
3.o grupo (Bioquímica) 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 Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 2753/2005 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Beatriz Maria Alvega Cardoso — renovado o contrato de
trabalho a termo certo como técnica superior de 2.a classe da Reitoria e serviços centrais para exercer funções no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Faro) desta Universidade, com efeitos a partir de 1 de Março de 2005 e pelo período
de um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
24 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 2754/2005 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Diana Vaz Pedro Rodrigues da Silva — rescindido, a seu
pedido, o contrato de trabalho a termo certo como técnica profissional de 2.a classe da Reitoria e serviços centrais da Universidade
com efeitos a partir de 25 de Janeiro de 2005. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
24 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Medicina Dentária
Aviso n.o 1116/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho directivo da Faculdade de Medicina Dentária do Porto
de 18 de Janeiro de 2005, proferido por delegação:
Doutor Fernando Jorge Morais Branco, professor catedrático desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País no
período de 18 a 25 de Janeiro de 2005.
20 de Janeiro de 2005. — A Secretária, Lúcia Raposo Antunes.

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
Despacho n.o 2755/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo do ICBAS, por
delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Pedro Gaspar Moradas Ferreira, professor catedrático — concedida a equiparação a bolseiro fora do País nos dias 16 e 17
de Janeiro de 2004.
19 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
António Sousa Pereira.

