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UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extracto) n.o 726/2005 (2.a série):
Licenciado António de Lencastr Leitão, professor associado convidado, a tempo parcial, 20 %, e em regime de acumulação, além
do quadro do pessoal docente da Universidade da Beira Interior — dado por findo o seu contrato a partir de 2 de Janeiro de
2005. (Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
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Ao licenciado João Carlos Rodrigues Fragoso Chouriço, assistente
convidado, requisitado nesta Universidade — no período de 27 de
Novembro a 2 de Dezembro de 2004.
20 de Dezembro de 2004. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 731/2005 (2.a série). — Por despachos
do reitor da Universidade de Évora de 9 de Dezembro de 2004:
Concedida equiparação a bolseiro no País:

14 de Dezembro de 2004. — A Chefe de Divisão, Alda Bebiano
Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 727/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 23 de Dezembro de 2004:
Engenheiro Fernando José Matos Tendeiro — nomeado definitivamente, precedendo concurso interno de acesso geral, para provimento de um lugar de técnico especialista principal, área de engenharia electrotécnica, da carreira técnica do quadro de pessoal não
docente desta Universidade, ficando exonerado das anteriores funções logo que assine o termo de aceitação. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, ao abrigo do n.o 1 do artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
27 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José Esteves Correia
Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 728/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 23 de Dezembro de 2004:
Engenheiro José Mendes da Cruz — nomeado definitivamente, precedendo concurso interno de acesso geral, para provimento de um
lugar de técnico principal, área de engenharia mecânica, da carreira
técnica do quadro de pessoal não docente da Universidade da Beira
Interior, ficando exonerado das anteriores funções logo que assine
o termo de aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas, ao abrigo do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
27 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José Esteves Correia
Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 729/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 9 de Dezembro de 2004:
Maria José Valério Gabriel Fonseca, Eva Isabel Manso Fernandes
dos Santos, António dos Santos Polónio, Maria Isabel Pinto Barata
e Maria de Fátima Esteves dos Santos Gouveia Matos — nomeados
definitivamente, precedendo concurso interno de acesso geral, para
provimento de cinco lugares para a categoria de assistente administrativo especialista, da carreira de assistente administrativo, do
quadro de pessoal não docente desta Universidade, ficando exonerados das anteriores funções logo que assinem o termo de aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, ao
abrigo do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
28 de Dezembro de 2004. — O Administrador, José Esteves Correia
Pinheiro.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Despacho (extracto) n.o 730/2005 (2.a série). — Por despachos
do reitor da Universidade de Évora de 7 de Dezembro de 2004:
Concedida a equiparação a bolseiro fora do País:
À Doutora Christine Mathilde Térèse Zurbach, professora associada
desta Universidade — no período de 25 de Novembro a 14 de
Dezembro de 2004.
À Doutora Celeste Maria Martins Santos e Silva, professora auxiliar
desta Universidade — no período de 17 a 27 de Dezembro de 2004.
Ao Doutor Eduardo Jorge Santos Esperança, professor auxiliar desta
Universidade — no período de 30 de Novembro a 9 de Dezembro
de 2004.
À Doutora Isabel Alexandra Joaquina Ramos, professora auxiliar
desta Universidade — no período de 24 a 28 de Novembro de 2004.
À Doutora Laurinda Faria dos Santos Abreu, professora auxiliar desta
Universidade — no período de 9 a 11 de Dezembro de 2004.

Ao Doutor Augusto José dos Santos Fitas, professor associado
Universidade — no período de 6 a 9 de Dezembro de
Ao Doutor José Manuel Martins Caetano, professor associado
Universidade — no período de 24 a 27 de Novembro de

desta
2004.
desta
2004.

Concedida equiparação a bolseiro fora do País:
Ao Doutor António Cipriano Afonso Pinheiro, professor catedrático
desta Universidade — no período de 16 a 19 de Dezembro de 2004.
Ao Doutor Carlos Alberto dos Santos Braumann, professor catedrático desta Universidade — no período de 30 de Janeiro a 6 de
Fevereiro de 2005.
Ao Doutor António Alberto Ferreira Miguel, professor associado
desta Universidade — no período de 17 a 21 de Dezembro de 2004.
À Doutora Lucília Maria de Oliveira Rodrigues da Costa Valente,
professora associada desta Universidade — no período de 14 a 22
de Dezembro de 2004.
Ao Doutor Carlos Manuel Rodrigues Vieira, professor auxiliar desta
Universidade — no período de 8 a 12 de Dezembro de 2004.
À Doutora Isabel Maria Pereira Viegas Vieira, professora auxiliar
desta Universidade — no período de 8 a 12 de Dezembro de 2004.
À Doutora Maria Manuela Sousa Magno, professora auxiliar desta
Universidade — no período de 1 a 6 de Dezembro de 2004.
Ao Doutor Rui Manuel Sousa Fragoso, professor auxiliar desta Universidade — nos períodos de 7 a 12 e de 17 a 23 de Dezembro
de 2004.
20 de Dezembro de 2004. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Rectificação n.o 34/2005. — Por ter saído com inexactidão o aviso
n.o 12 094/2004 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 302, de 28 de Dezembro de 2004, referente ao concurso interno
de acesso geral para o preenchimento de três vagas de técnico profissional de 1.a classe da carreira técnico-profissional de laboratório,
rectifica-se que, na alínea f) do n.o 7.2, onde se lê «Documentos
comprovativos das classificações de serviço obtidas nos últimos três
anos;» deve ler-se «Documentos comprovativos das classificações de
serviço obtidas nos últimos três ou cinco anos;».
29 de Dezembro de 2004. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Rectificação n.o 35/2005. — Por ter saído com inexactidão o aviso
n.o 12 095/2004 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 302, de 28 de Dezembro de 2004, referente ao concurso interno
de acesso geral para o preenchimento de uma vaga de técnico profissional especialista da carreira técnico-profissional de tradutor-correspondente-intérprete, rectifica-se que, no n.o 3, onde se lê «Ao técnico profissional especialista tradutor-correspondente-intérprete competem genericamente funções de natureza executiva de aplicação técnica com base no estabelecimento ou adaptação de métodos e processos enquadrados em directivas bem definidas na área laboratorial.»
deve ler-se «Ao técnico profissional especialista tradutor-correspondente-intérprete competem genericamente funções de natureza executiva de aplicação técnica com base no estabelecimento ou adaptação
de métodos e processos enquadrados em directivas bem definidas
na área em que é aberto o concurso.».
29 de Dezembro de 2004. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Despacho n.o 732/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho científico de 6 de Dezembro de 2004, proferido
por delegação de competências:
Mestra Cármen de Jesus Dores Cavaco, assistente da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lis-
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boa — concedida dispensa de serviço docente para o ano lectivo
de 2005-2006, ao abrigo do artigo 27.o do ECDU. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2004. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Teresa do Rio Carvalho.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 733/2005 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Andrea Maria Soares da Mota — nomeada provisoriamente na categoria de auxiliar de manutenção, da carreira de auxiliar de manutenção, do quadro da Universidade do Minho, com efeitos a partir
da data do despacho autorizador. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
4 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 734/2005 (2.a série). — Por despacho
de 23 de Janeiro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor António Vasco Amaral Nunes — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 21 de Novembro de
2003, 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 de assistente convidado a 100 %, a partir daquela data. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 735/2005 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Maria Cláudia Gonçalves da Cunha Pascoal — celebrado
contrato administrativo de provimento como professora auxiliar,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 8 de
Setembro de 2004, 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 de assistente, a partir daquela data. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 736/2005 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Björn Fredrik Johansson — celebrado contrato administrativo
de provimento como professor convidado equiparado a professor
auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a 1 de
Outubro de 2004, 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. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho
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equiparada a professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004, 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. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico da Escola de Ciências analisou a proposta
de contratação da Doutora Joana Buechler de Matos Paccetti Correia,
como professora convidada equiparada a professora auxiliar do grupo
disciplinar de Física, apresentada pelo conselho do Departamento
de Física. O conselho científico, tendo analisado o curriculum vitae
da Doutora Joana Buechler de Matos Paccetti Correia, e tomado
conhecimento dos pareceres elaborados por três especialistas deliberou por unanimidade aprovar a proposta do conselho do Departamento de Física.
16 de Setembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico,
João Fernando Alves Ferreira.
22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 738/2005 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Maria de Fátima Monginho Baltazar — celebrado contrato
administrativo de provimento como professora convidada equiparada a professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço,
com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004, 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.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico da Escola de Ciências da Saúde, em sessão
de 15 de Junho de 2004, apreciou a proposta para a contratação
da Doutora Maria de Fátima Monginho Baltazar como professora
convidada equiparada a professora auxiliar, com exclusividade.
O conselho analisou o curriculum vitae e ponderou o teor dos pareceres assinados pelos professores catedráticos Joaquim Pinto Machado
e Cecília Leão, da Escola de Ciências da Saúde da Universidade
do Minho, e Maria Amélia Ferreira, da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto.
Em face do que foi presente, entendeu-se que a Doutora Maria
de Fátima Monginho Baltazar tem formação e experiência em domínios que são de interesse relevante para a actividade pedagógica,
científica e de extensão universitária da Escola.
Assim, o conselho científico aprovou por unanimidade a proposta
da sua contratação como professora convidada equiparada a professora auxiliar, em regime de exclusividade.
15 de Junho de 2004. — O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Pinto Machado.
22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 739/2005 (2.a série). — Por despacho
de 15 de Outubro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:

O conselho científico da Escola de Ciências analisou a proposta
de contratação do Doutor Björn Fredrik Johansson como professor
convidado equiparado a professor auxiliar do grupo disciplinar de
Biologia, apresentada pelo conselho do Departamento de Biologia.
O conselho científico, tendo analisado o curriculum vitae do Doutor
Björn Fredrik Johansson e tomado conhecimento dos pareceres elaborados por três especialistas, deliberou por unanimidade aprovar
a proposta do conselho do Departamento de Biologia.

Licenciado Joaquim da Costa Vieira — celebrado contrato administrativo de provimento, como professor convidado equiparado a professor auxiliar a 50 %, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir de 18 de Outubro de 2004, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 210, escalão 2, a que se refere
o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Julho de 2004. — O Presidente do Conselho Científico da
Escola de Ciências, João Fernando Alves Ferreira.

Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.

22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 737/2005 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Joana Buechler de Matos Paccetti Correia — celebrado
contrato administrativo de provimento como professora convidada

O conselho científico da Escola de Engenharia da Universidade
do Minho, em sessão de 22 de Setembro de 2004, apreciou a proposta
do departamento de electrónica industrial, para a contratação do engenheiro Joaquim da Costa Vieira, como professor convidado equiparado a professor auxiliar a 50 %.
O conselho analisou o curriculum vitae e ponderou o teor do parecer
assinado por Carlos Couto, professor catedrático, João Monteiro e

