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pela deliberação da Secção de Planeamento Global e Desenvolvimento do
Senado, pela deliberação n.º 839/2007, publicada no Diário da República,
2.ª Série, n.º 98, de 22 de Maio de 2007, com a rectificação n.º 1684/2007,
publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 187, de 27 de Setembro, foi
celebrado, na sequência de procedimento concursal, Contrato por Tempo
Indeterminado entre a Universidade da Beira Interior e Telmo Manuel
Baptista de Seixas, para o exercício de funções correspondentes à categoria
de operário qualificado, da carreira de serralheiro, constante do Mapa II, do
quadro de pessoal não docente, aprovado pela deliberação n.º 1983-0/2007,
publicada no D. R. 2.ª série, n.º 191, de 3 de Outubro, com efeitos a partir
do dia 1 de Julho de 2008. (Não carece de Visto ou Anotação do Tribunal
de Contas ao abrigo do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26/8.)
12 de Junho de 2008. — A Chefe de Divisão do Expediente e Pessoal,
Alda Bebiano Ribeiro.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Reitoria
Despacho (extracto) n.º 16920/2008
Por despacho de 20-5-2008 do Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (DR, 2.ª série, n.º 81, de
26 de Abril de 2007):
Mestre David Jorge Magalhães Marques, Assistente Estagiário, além
do quadro da Faculdade de Direito desta Universidade — contratado
como Assistente, além do quadro da mesma Faculdade, por seis anos,
prorrogável por um biénio, com efeitos retroactivos a 28-3-2008,
considerando-se rescindido o anterior contrato a partir da mesma data.
(Não carece de verificação do Tribunal de Contas.)
12 de Junho de 2008. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.
Despacho (extracto) n.º 16921/2008
Por despacho de 20-05-2008 do Vice-Reitor da Universidade de
Coimbra, proferido por delegação de competências (DR. 2.ª série, n.º 81,
de 26 de Abril de 2007):
Doutora Ladan Taghian Eftekhari, contratada, como Professora Auxiliar Convidada a 20 %, além do quadro, da Faculdade de Letras desta
Universidade, por um ano, com início em 01-06-2008.

contratada como Professora Auxiliar Convidada a 30 %, além do quadro da mesma Faculdade, por um ano lectivo 2007-2008, com início
em 01-11-2007.
Relatório a que se refere o n.º 3 do artigo 15.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária anexo à lei 19/80 de16 de Julho
A Doutora Maria Asencio Menchero é licenciada em Sociologia pela
Universidade Complutense de Madrid, Mestre em Ciências Sociais pelo
Instituto Juan March de Madrid e Doutora em Ciências Políticas pela
Universidade Autónoma de Madrid.
O seu curriculum académico, científico e profissional deixa perceber
o prestígio da sua carreira, nomeadamente através do exercício de
funções docentes no curso de Estudos Avançados em Gestão Pública,
de funções de investigadora no Departamento de Investigação e Desenvolvimento do Instituto Nacional de Administração, bem como
através da publicação de um vasto elenco de obras e artigos nas áreas
de políticas comparativas, políticas públicas, reforma administrativa
e teoria das organizações.
No momento actual, é de primacial interesse para a Faculdade aproveitar o saber desta docente, tendo sobretudo em vista as necessidades
de desenvolvimento estratégico da Escola.
Titular de um excelente currículo, é sem dúvida uma mais-valia para
o corpo docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
no sentido de assegurar a sua prestigiosa colaboração ao nível da Licenciatura em Administração Pública, mais concretamente na disciplina de
“Teoria da Organização”, do 1.º ano.
Nestes termos, e tendo em conta os quadros legais, entende o conselho
científico que é aconselhável formalizar a ligação da Doutora Maria
Asensio Menchero com a Faculdade através do estatuto de Professora
Convidada.
A qualidade intelectual, a dignidade dos cargos exercidos e a sabedoria alicerçada na dedicação à área da Administração Pública e aos
interesses públicos justificam a sua contratação com a categoria de
Professora Auxiliar.
Propõe-se assim, em conformidade com os considerandos anteriores,
a contratação como Professora Auxiliar Convidada da Doutora Maria
Asencio Menchero, a tempo parcial (30 %), pelo período do ano lectivo
2007-2008, com efeitos a 1 de Novembro de 2007.
13 de Setembro de 2007. — O Vice-Presidente do Conselho Científico, José Carlos Vieira de Andrade.
(Não carece de verificação do Tribunal de Contas.)
12 de Junho de 2008. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

Relatório a que se refere o n.º 3 do artigo 15.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária anexo à lei 19/80 de16 de Julho
A Doutora Ladan Eftekhari possui todas as qualificações profissionais,
científicas e pedagógicas para o desempenho, com êxito, das funções de
Professora Auxiliar Convidada a 20 %, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Ao abrigo do Protocolo assinado entre a Universidade de
Coimbra e o Instituto Politécnico da Guarda, a docente ministrou disciplinas
da Licenciatura de Estudos Artísticos, desde 2004. O seu desempenho na docência destas disciplinas tem sido muito positivo e justamente reconhecido
por alunos e colegas. Para dar continuidade a esta tarefa torna-se necessário
que a docente exerça as funções inerentes à sua especialização, pelas quais
colaborou anteriormente, assegurando as disciplinas “Critica Musical” e
“Estética Musical”, no âmbito da Licenciatura em Estudos Artísticos. Com
base nos pareceres subscritos pelos três especialistas, o conselho científico
considerou que, a Doutora Ladan Eftekhari possui todas as qualificações
profissionais, científicas e pedagógicas para o desempenho, com êxito, das
funções de Professora Auxiliar Convidada a 20 % na Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra.
23 de Abril de 2008. — O Presidente do Conselho Científico, José
Augusto Cardoso Bernardes.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Junho de 2008. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.
Despacho (extracto) n.º 16922/2008
Por despacho de 31-10-2007 do Vice-Reitor da Universidade de
Coimbra, proferido por delegação de competências (DR. 2.ª série, n.º 81,
de 26 de Abril de 2007):
Doutora Maria Asensio Menchero, Professora Auxiliar Convidada
a 50 %, além do quadro da Faculdade de Direito desta Universidade

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Despacho n.º 16923/2008
Por despacho do vice-reitor da Universidade de Évora de 29 de Fevereiro de 2008, ao abrigo da competência delegada, foi concedida
equiparação a bolseiro, fora do país, aos seguintes docentes:
Doutor João Paulo Tavares de Almeida Fernandes, professor associado, no período de 26 de Fevereiro a 1 de Março de 2008.
Doutor Júlio Ferreira Carneiro, professor auxiliar, no período de 20 a
27 de Abril de 2008.
Doutor Rui Manuel Almeida Brandão, professor auxiliar, no período
de 28 a 31 de Março de 2008.
12 de Junho de 2008. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves
Pingo.
Despacho n.º 16924/2008
Por despacho do vice-reitor da Universidade de Évora de 11 de Março
de 2008, ao abrigo da competência delegada, foi concedida equiparação
a bolseiro, fora do País, à seguinte docente:
Doutora Palmira Celeste Semião de Lacerda, professora auxiliar, no
período de 13 a 25 de Março de 2008.
12 de Junho de 2008. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves
Pingo.

