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5 — As matrículas e inscrições terão lugar no prazo de sete dias
sobre a afixação do edital referido no n.o 6 do artigo 7.o do diploma
atrás referido.
6 — A propina de inscrição no curso é de E 880,11.
20 de Dezembro de 2004. — A Vice-Reitora, Cristina Maria da Silva
Robalo Cordeiro.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Despacho (extracto) n.o 971/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 16 de Dezembro de 2004:
Doutor António Paulo Pereira de Mira, professor auxiliar — nomeado
definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir de 4 de
Dezembro de 2004, face à deliberação do conselho científico da
área departamental de Ciências da Natureza e do Ambiente, na
sessão de 3 de Dezembro de 2004, e nos termos do disposto no
n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório
Nos termos do n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, considerando o requerimento apresentado pelo candidato com vista ao seu provimento definitivo, o conselho científico
da área departamental de Ciências da Natureza e do Ambiente regista
o seguinte:
1 — Foi submetido à apreciação do conselho científico da área
departamental de Ciências da Natureza e do Ambiente o processo
referente ao provimento definitivo como professor auxiliar requerido
pelo Doutor António Paulo Pereira de Mira.
2 — O relatório de actividades apresentado pelo requerente, conforme o estabelecido no ECDU, obteve o parecer favorável do Doutor
José Alberto Quartau, professor catedrático do Departamento de Biologia Animal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
e do Doutor Jorge Quina Ribeiro de Araújo, professor catedrático
do Departamento de Biologia da Universidade de Évora.
3 — Posto à votação do conselho o provimento definitivo solicitado
pelo requerente, foi o mesmo aprovado por maioria.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
de 3 de Dezembro de 2004 deste conselho científico.
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de 18 de Dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
5 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria Luísa Machado
Cerdeira.

Faculdade de Medicina Dentária
Despacho (extracto) n.o 974/2005 (2.a série). — Por autorização
do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 9 de Dezembro de 2004,
proferida por delegação:
Olga Maria de Medeiros Raposo, técnica profissional de 2.a classe
da carreira técnica profissional de apoio laboratorial do quadro
da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa —
autorizada licença sem vencimento de longa duração com início
em 1 de Janeiro de 2005. (Não carece de visto prévio do Tribunal
de Contas)
29 de Dezembro de 2004. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.
Despacho (extracto) n.o 975/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 28 de Outubro de 2004,
proferido por delegação:
João Tiago Cardoso Gonsalves Mourão, assistente convidado desta
Faculdade em regime de tempo integral — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento por mais um triénio, nos
termos das Leis n.os 108/88, de 24 de Setembro, e 19/80, de 16
de Julho (ECDU), e dos artigos 15.o e 16.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com início em 28 de Outubro de
2004. (Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas.)
29 de Dezembro de 2004. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.
Despacho (extracto) n.o 976/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 2 de Novembro de 2004,
proferido por delegação:
Leonel José de Menezes Aguiar Briz Gonzalez, assistente convidado
desta Faculdade, em regime de tempo integral — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento por mais um triénio, nos termos da Lei n.o 108/88, de 24 de Setembro, da Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho (ECDU), e dos artigos 15.o e 16.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com início em 2 de
Novembro de 2004. (Não carece de visto prévio do Tribunal de
Contas.)
29 de Dezembro de 2004. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.

6 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho Científico
da AD/CNA, Luiz Gazarini.

Despacho (extracto) n.o 977/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 2 de Novembro de 2004,
proferido por delegação:

28 de Dezembro de 2004. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

Lino Manuel Tomé Cerejeira Torres, assistente convidado desta Faculdade, em regime de tempo parcial de 50 % — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento por mais um triénio, nos termos da Lei n.o 108/88, de 24 de Setembro, e da Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho (ECDU), e dos artigos 15.o e 16.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com início em 2 de
Dezembro de 2004. (Não carece de visto prévio do Tribunal de
Contas.)

Despacho (extracto) n.o 972/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor da Universidade de Évora de 17 de Dezembro de 2004:
Licenciado Jorge Manuel Ginja Teixeira, assistente — prorrogado o
contrato até final do ano escolar de 2004-2005 (14 de Setembro
de 2005), com efeitos a 15 de Janeiro de 2005. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2004. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria e Serviços Centrais
Despacho (extracto) n.o 973/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 5 de Janeiro de 2005, proferido ao abrigo do
artigo 41.o do Código do Procedimento Administrativo:
Inácia Maria Dias Violinha, Maria Isabel Afonso Moita e Ângela
Maria Reis Santos, auxiliares administrativas do quadro da Reitoria
da Universidade de Lisboa, e Maria Helena Correia Ruivo, fiel
de armazém do mesmo quadro — transitam para a categoria de
auxiliar técnico, nos termos dos artigos 3.o, n.o 1, 4.o, alínea e),
6.o, n.os 1 e 2, e 10.o, n.o 1, alínea c), do Decreto-Lei n.o 404-A/98,

29 de Dezembro de 2004. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.
Despacho (extracto) n.o 978/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 2 de Novembro de 2004,
proferido por delegação:
Manuel Júlio Silva Almeida Marques, assistente convidado desta
Faculdade em regime de tempo integral — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento, por mais um triénio,
nos termos da Lei n.o 108/88, de 24 de Setembro, da Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho (ECDU), e dos artigos 15.o e 16.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com início em 2 de Novembro de
2004. (Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas.)
29 de Dezembro de 2004. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.
Despacho (extracto) n.o 979/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 2 de Novembro de 2004,
proferido por delegação:
Pedro Manuel Mendes Rabaço, assistente convidado desta Faculdade
em regime de tempo integral — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento, por mais um triénio, nos termos da
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Lei n.o 108/88, de 24 de Setembro, da Lei n.o 19/80, de 16 de
Julho (ECDU), e dos artigos 15.o e 16.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, com início em 2 de Novembro de 2004. (Não
carece de visto prévio do Tribunal de Contas.)
29 de Dezembro de 2004. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Rectificação n.o 66/2005. — Para os devidos efeitos procede-se
à rectificação da publicação relativa ao quadro de pessoal não docente
da Faculdade de Engenharia desta Universidade, aprovado pela deliberação n.o 1100/2004, da secção permanente do senado, publicada
no Diário da República, 2.a série, n.o 201, de 26 de Agosto de 2004,
com o aditamento publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 293,
de 16 de Dezembro de 2004 (deliberação n.o 1454/2004).
A p. 13 008, no que se refere ao pessoal operário qualificado, rectifica-se que onde se lê «serralheiro mecânico principal ou serralheiro
mecânico» deve ler-se «serralheiro civil principal ou serralheiro civil».
A p. 13 008, por ter sido omitida a respectiva dotação, deve acrescentar-se «1» na coluna correspondente ao lugar de técnico de
informática-adjunto.
28 de Dezembro de 2004. — O Reitor, J. Novais Barbosa.

Secretaria-Geral
Despacho n.o 980/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
30 de Dezembro de 2004 do vice-reitor, Prof. Doutor Francisco Ribeiro
da Silva, proferido por delegação de competência conferida por despacho reitoral de 16 de Setembro de 2002, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 236, de 12 de Outubro de 2002, foi constituído
pela seguinte forma, nos termos do n.o 1 do artigo 10.o do Decreto
n.o 301/72, de 14 de Agosto, o júri das provas para o título de agregado
no IV grupo de disciplinas — Contabilidade e Gestão, da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto, requeridas pelo Doutor Rui
Alberto Ferreira dos Santos Alves:
Presidente — Reitor da Universidade do Porto.
Vogais:
Doutor João Carlos Namorado Clímaco, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra.
Doutor João Manuel Caravana Santos Silva, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da
Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor José Joaquim da Silva Dias Coelho, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova
de Lisboa.
Doutor José Luís Mexia Fausto Crespo de Carvalho, professor catedrático da Escola de Gestão do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.
Doutor Manuel José da Rocha Armada, professor catedrático da Escola de Economia e Gestão da Universidade
do Minho.
Doutor José da Silva Costa, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Doutor Carlos José Gomes Pimenta, professor catedrático
da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Doutor Abel Luís da Costa Fernandes, professor catedrático
da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Doutor Pavel Bernard Brazdil, professor catedrático da
Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Doutor Elísio Fernando Moreira Brandão, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do
Porto.
30 de Dezembro de 2004. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.

Faculdade de Ciências do Desporto
e de Educação Física
Despacho (extracto) n.o 981/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho directivo da Faculdade de Ciências do
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Desporto e de Educação Física de 30 de Dezembro de 2004, por
delegação de competência do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Rui Manuel Proença de Campos Garcia, professor catedrático
desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro de 12 a 19 de
Janeiro de 2005.
1 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços, Joaquim Armando
Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 338/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 28 de
Dezembro de 2004:
Bacharel Sandra Cristina de Oliveira Pinto Gamboa — autorizada a
renovação do contrato na categoria de encarregado de trabalhos,
da Escola Superior Agrária deste Instituto, em regime de tempo
integral, com efeitos a partir de 30 de Dezembro de 2004 e até
29 de Dezembro de 2006.
3 de Janeiro de 2005. — O Presidente, José Manuel Torres Farinha.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Escola Superior de Teatro e Cinema
Despacho n.o 982/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 18 de Outubro de 2004:
Joana Craveiro Pereira de Sousa — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de
serviço, como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime
de tempo integral, para a Escola Superior de Teatro e Cinema
do Instituto Politécnico de Lisboa, por um período de 3 meses
e 18 dias, com início em 13 de Outubro de 2004 e termo em 31
de Janeiro de 2005, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente à tabela fixada para os docentes do ensino superior
politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo
Jorge Morais Alexandre.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Escola Superior de Educação
Rectificação n.o 67/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 12 125/2004 (2.a série) no Diário da República, 2.a série,
n.o 303, de 29 de Dezembro de 2004, referente à renovação do contrato
como pessoal especialmente contratado da docente Carole Young,
rectifica-se que onde se lê «como equiparada a professora-adjunta
assistente do 2.o triénio» deve ler-se «como equiparada a professora-adjunta».
3 de Janeiro de 2005. — O Administrador, Joaquim António Belchior Mourato.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DO PORTO
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Aviso n.o 339/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Dezembro de 2004 da directora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde
do Porto e precedendo parecer favorável do conselho científico:
Licenciada Diana Maria Pontes Ferreira, equiparada a assistente do
1.o triénio, a tempo parcial (50 %) — celebrado contrato administrativo de provimento por um ano, com efeitos a partir de 1 de
Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
22 de Dezembro de 2004. — A Directora, Cristina Prudêncio.

