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a exercer funções nesta Universidade — nomeada definitivamente
na mesma categoria, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2005.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

Residência — Rua da Rocha Quebrada, 17, Atalhada, Lagoa,
São Miguel, Açores (telefone: 296965516; telemóvel:
919863336).

Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.

Habilitações literárias — licenciatura em Economia pela Universidade
Católica Portuguesa, Lisboa, concluída em 1985.
Actividade profissional:

Considerando a actividade científica e pedagógica desenvolvida no
quinquénio de 2000 a 2004, descrita no relatório apresentado pela
Doutora Rosa Maria Mendes Miranda, professora auxiliar da Universidade Aberta, e tendo sido ponderados os pareceres circunstanciados e fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e
subscritos pelos Doutores António Augusto Fernandes, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e
Alexandre Gomes Cerveira, professor catedrático da Universidade
Aberta, os professores catedráticos, associados e auxiliares com
nomeação definitiva da Universidade Aberta, em exercício efectivo
de funções e presentes na reunião do conselho científico de 16 de
Dezembro do corrente ano, deliberaram, por maioria, a favor da
nomeação definitiva da Doutora Rosa Maria Mendes Miranda.

Técnica superior do Departamento de Planeamento e Controlo
de Gestão da Empresa de Electricidade dos Açores, de Novembro de 1985 a Setembro de 1990;
Directora dos Serviços Administrativos e Financeiros da Cimentaçor, Cimentos dos Açores, L.da, desde Setembro de 1990.

16 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico,
Alexandre Gomes Cerveira.
23 de Dezembro de 2004. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
Despacho (extracto) n.o 965/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 22 de Dezembro de 2004:
Mestres Maria Helena Abreu de Azeredo Malheiro e Elke Maria
da Conceição Ferreira da Silva, leitoras, em regime de contrato
administrativo de provimento na Universidade Aberta — autorizadas as renovações dos referidos contratos, por um triénio, por
urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 22 de
Dezembro do corrente ano.
Licenciada Kattja Gottshe Esperança Clara, leitora, em regime de
contrato administrativo de provimento na Universidade Aberta —
autorizada a renovação do referido contrato, por um triénio, por
urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 22 de
Dezembro do corrente ano.
(Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto no
artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da
Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
27 de Dezembro de 2004. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
Despacho (extracto) n.o 966/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 27 de Dezembro de 2004:
Mestre Marc Marie Luc Philippe Jacquinet, assistente, com contrato
administrativo de provimento, além do quadro da Universidade
Aberta, por um período de seis anos — autorizada a prorrogação
do referido contrato, por um biénio, por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a partir de 4 de Janeiro de 2005. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, atento o disposto no artigo 46.o, n.o 1,
conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de
Agosto.)
28 de Dezembro de 2004. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Reitoria
Despacho n.o 967/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade dos Açores de 10 de Dezembro de 2004:
Licenciada Ana Paula Carvalho Homem de Gouveia — nomeada em
comissão de serviço e por conveniência urgente de serviço, a partir
de 10 de Janeiro de 2005, para exercer o cargo de administradora
da mesma Universidade, ao abrigo do disposto no artigo 77.o dos
Estatutos, homologados pelo Despacho Normativo n.o 178/90, do
Ministério da Educação, publicado no Diário da República, 1.a série,
n.o 297, de 27 de Dezembro de 1990, conjugado, nomeadamente,
com os artigos 2.o, 18.o e 19.o, n.o 3, da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2004. — O Vice-Reitor, Jorge Manuel Rosa
de Medeiros.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extracto) n.o 31/2005. — Por despachos de 22 de
Dezembro de 2004 do reitor da Universidade do Algarve:
Mestre Rui Fernando da Luz Marcelino — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de tempo integral, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em
2 de Janeiro de 2005.
Mestre Luís Manuel Ramos de Oliveira — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a professor-adjunto, em regime de
exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em 1
de Fevereiro de 2005.
Mestre Roberto Célio Lau Lam — autorizada a renovação do contrato
como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade,
para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve,
pelo período de dois anos, com início em 1 de Fevereiro de 2005.
Mestre Vítor Vicente Madeira Lopes — autorizada a renovação do
contrato como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade
do Algarve, pelo período de dois anos, com início em 1 de Fevereiro
de 2005.
Mestre Olga Baptista do Nascimento Carvalho Martins — autorizada
a renovação do contrato como equiparada a professora-adjunta,
em regime de acumulação, a 30 %, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos,
com início em 1 de Fevereiro de 2005.
Licenciado William Mendonça dos Santos — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de acumulação, a 50 %, para a Escola Superior de Tecnologia da
Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início
em 1 de Fevereiro de 2005.
Licenciado José Martins de Oliveira — autorizada a renovação do
contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em
1 de Março de 2005.
30 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Despacho n.o 968/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de
Dezembro de 2004 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado Jorge Manuel Andrez Malveiro — autorizado o contrato
administrativo de provimento como técnico superior estagiário, na
área de apoio ao ensino e investigação, para exercer funções na
Universidade do Algarve, com efeitos a partir da data da publicação
do respectivo contrato no Diário da República, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 321.
29 de Dezembro de 2004. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Reitoria

Curriculum vitae
Identificação:
Nome — Ana Paula Carvalho Homem de Gouveia;
Data de nascimento — 26 de Agosto de 1961;
Estado civil — casada;

Edital n.o 99/2005 (2.a série). — Referência CD-Q-40-DRH/2004. —
A Doutora Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, professora catedrática e reitora da Universidade de Aveiro, no uso da competência
que lhe foi conferida pelo artigo 12.o dos Estatutos da Universidade
de Aveiro, conjugado com o artigo 20.o da Lei n.o 108/88, de 24

