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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
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Júlio Martins, professores associados, todos afectos ao Departamento
de Electrónica Industrial da Escola de Engenharia da Universidade
do Minho.
Em face do que foi presente, entendeu-se que o engenheiro Joaquim
da Costa Vieira tem formação e experiência em domínios que são
de interesse relevante para a actividade pedagógica, científica e de
extensão universitária do departamento proponente e desta escola.
Assim, o conselho científico considerou que o candidato possui
currículo relevante e qualidades científicas e pedagógicas que aconselham o seu convite, o qual foi aprovado, por unanimidade, pelos
membros do conselho em exercício de funções.
22 de Setembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Engenharia, António Sérgio Pouzada.
22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 740/2005 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Maria Gilda de Brito Lopes — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidada, a 50 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004, com direito ao vencimento mensal correspondente
ao índice 155, escalão 3, 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.)
22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 741/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre João Nuno Bastos de Oliveira — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado, a 100 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 18 de Setembro de 2004, com direito ao vencimento mensal correspondente
ao índice 155, escalão 3, 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.)
22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 742/2005 (2.a série). — Por despacho
de 11 de Outubro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Paula Machado de Sousa Carneiro — celebrado contrato
administrativo de provimento como assistente convidada, a 100 %,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 11
de Outubro de 2004, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 145, 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.)
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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 do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, em sessão de 15 de Setembro de 2004, apreciou
a proposta do Departamento de Ciências da Educação da Criança
para a contratação do Doutor Amadeu Vinhal Gonçalves Alvarenga
como professor convidado equiparado a professor auxiliar.
O conselho analisou o curriculum vitae e ponderou o teor dos processos assinados por João Manuel Formosinho Sanches Simões, professor catedrático do Instituto de Estudos da Criança da Universidade
do Minho, Paulo Maria Bastos da Silva Dias, professor catedrático
do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho
e por António José Meneses Osório, professor auxiliar do Instituto
de Estudos da Criança da Universidade do Minho.
Em face do que foi presente, entendeu-se que o Doutor Amadeu
Vinhal Gonçalves Alvarenga tem formação e experiência em domínios
que são de interesse relevante para a actividade pedagógica, científica
e de extensão universitária do Departamento proponente e deste
Instituto.
Assim, o conselho científico considerou que o candidato possui
curriculum vitae relevante e qualidades científicas e pedagógicas que
aconselham o seu convite, o qual foi aprovado, por unanimidade,
em plenário do conselho científico.
15 de Setembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico,
António Sousa Fernandes.
22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 745/2005 (2.a série). — Por despachos
de 23 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade de Aveiro
e de 10 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Isabel Rute Leitão de Sá Loureiro, técnica superior principal,
consultora jurídica, do quadro da Universidade de Aveiro — autorizada a colocação, em regime de requisição, na Universidade do
Minho, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2004, pelo período
de um ano. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Escola Nacional de Saúde Pública
Aviso n.o 231/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:

22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Doutor Manuel Vasco Pinto dos Reis, professor associado convidado
com agregação — nomeado provisoriamente professor associado
com agregação do grupo de disciplinas de Gestão das Organizações
de Saúde, do quadro de pessoal da Escola Nacional de Saúde
Pública, com efeitos à data do despacho reitoral, rescindido do
seu contrato anterior a partir da mesma data. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Despacho (extracto) n.o 743/2005 (2.a série). — Por despacho
de 2 de Novembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:

26 de Dezembro de 2004. — O Director, Fernando Manuel Santos
Galvão de Melo.

Licenciada Andrea Mária Nagy — celebrado contrato administrativo
de provimento como leitora a 30 %, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2004, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, 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.)

UNIVERSIDADE DO PORTO

22 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 744/2005 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Setembro de 2004 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Amadeu Vinhal Gonçalves Alvarenga — celebrado contrato
administrativo de provimento como professor convidado equiparado a professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir de 5 de Novembro 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.)

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 746/2005 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Novembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado Rui José Alves Rodrigues Maio — prorrogado o contrato
como assistente além do quadro do Instituto de Ciências Biomédicas
de Abel Salazar, desta Universidade, com efeitos a partir de 19 de
Outubro de 2004, até à realização das provas de doutoramento.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
27 de Dezembro de 2004. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.

