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30 %, com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Referência FP-42/05-E/I/ENG/CA(1) — possuir o 11.o ano de
escolaridade ou equivalente.

22 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro Pina.

As candidaturas, acompanhadas do curriculum vitae detalhado,
devem ser dirigidas ao reitor da Universidade do Minho, Largo do
Paço, 4704-553 Braga.

Despacho (extracto) n.o 25 437/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 3 de Outubro de 2005, proferido por delegação
do reitor:
Licenciado Francisco de Freitas Vala Salvador — celebrado contrato
administrativo de provimento com esta Faculdade para exercer as
funções de assistente convidado, além do quadro, em regime de
30 %, com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro Pina.
Despacho (extracto) n.o 25 438/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 3 de Outubro de 2005, proferido por delegação
do reitor:
Mestre Américo Seabra Zuzarte Reis — celebrado contrato administrativo de provimento com esta Faculdade para exercer as funções
de assistente convidado além do quadro, em regime de 30 %, com
efeitos a partir de 3 de Outubro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 440/2005 (2.a série). — Por despacho de 26 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Ricardo Filipe Mesquita da Silva Mateus, assistente —
concedida a dispensa de serviço docente pelo período de um ano,
com início em 1 de Março de 2006.
15 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 441/2005 (2.a série). — Por despacho de 13 de Setembro de 2005 do presidente da Escola de Direito
da Universidade do Minho, por delegação:
Concedida equiparação a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:

22 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro Pina.

Licenciado João Sérgio Feio Antunes Ribeiro, assistente — concedida
equiparação a bolseiro no período de 18 a 25 de Setembro de 2005.
Licenciado Serafim Pedro Madeira Froufe, assistente — concedida
equiparação a bolseiro no período de 20 a 26 de Setembro de 2005.

Instituto de Ciências Sociais

15 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 25 439/2005 (2.a série). — Por despachos de 29 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
de Lisboa, proferidos por delegação:
Doutores Karin Elizabeth Wall Gago e Rui Manuel Monteiro Lopes
Ramos, investigadores auxiliares do quadro de pessoal investigador
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa — nomeados, por promoção, a título definitivo, investigadores
principais do mesmo quadro, com efeitos a partir da data de aceitação da nomeação, considerando-se exonerados dos anteriores
lugares. (Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria Eduarda Cruzeiro.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho (extracto) n.o 25 442/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de Outubro de 2005 do presidente da Escola de Direito
da Universidade do Minho, por delegação:
Licenciada Patrícia Penélope Mendes Jerónimo, assistente — concedida a equiparação a bolseiro no período de 19 a 21 de Outubro
de 2005.
15 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 443/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Julho de 2005 do presidente do Instituto de Letras
e Ciências Humanas da Universidade do Minho, por delegação:
Concedida equiparação a bolseiro às docentes a seguir mencionadas:

Aviso n.o 11 280/2005 (2.a série). — Faz-se público que se aceitam, pelo prazo de 10 dias úteis, através da figura de transferência
a que alude o Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, candidaturas
para a admissão de funcionários para as categorias a seguir indicadas:

Doutora Marina Cláudia Pereira Verga Afonso Vigário, professora
associada — no período de 18 a 22 de Junho de 2005.
Doutora Ana Gabriela Vilela Pereira Macedo, professora associada —
no período de 17 a 20 de Julho de 2005.

Referência FP-41/05-E/I/DAC(1) — técnico superior de 2.a classe
da carreira técnica superior;
Referência FP-42/05-E/I/ENG/CA(1) — assistente administrativo da carreira de assistente administrativo.

15 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Conteúdo funcional:
Referência FP-41/05-E/I/DAC(1) — funções consultivas de natureza técnico-científica, exigindo um elevado grau de qualificação, de responsabilidade, de iniciativa e de autonomia, assim
como um domínio total da área de especialização e uma visão
global de administração que permita a interligação de vários
quadrantes e domínios de actividades tendo em vista a preparação de tomadas de decisão nas diferentes vertentes funcionais da Divisão Académica, designadamente nas que se relacionam com a preparação de propostas de resoluções do
senado universitário e de despachos reitorais relativos à criação
e reestruturação de cursos e à aprovação e funcionamento
dos respectivos planos de estudo;
Referência FP-42/05-E/I/ENG/CA(1) — as funções previstas no
Decreto Regulamentar n.o 20/85, de 1 de Abril, designadamente as relacionadas com secretariado da direcção e expediente geral da secretaria.
Requisitos:
Referência FP-41/05-E/I/DAC(1) — possuir licenciatura em
Ciências da Comunicação ou afins;

Despacho (extracto) n.o 25 444/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Julho de 2005 do presidente do Instituto de Letras
e Ciências Humanas da Universidade do Minho, por delegação:
Concedida equiparação a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutora Maria da Penha Campos Fernandes, professora associada —
no período de 21 a 27 de Agosto de 2005.
Licenciado Bernhard Josef Sylla, leitor — no período de 20 a 23 de
Setembro de 2005.
15 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 445/2005 (2.a série). — Por despacho de 26 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Maria do Sameiro Torres Gonçalves, professora auxiliar — concedida a licença sabática pelo período de um ano, com
início em 1 de Março de 2006.
15 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

