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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
2.o Arnaldo António Gomes de Azevedo, director de serviços de Pessoal e Expediente da Reitoria.

Vogais suplentes:
1.o Licenciado Fernando de Pinho Noites, director de serviços de Construção e Conservação das Instalações da
Reitoria.
o
2. Licenciada Luisete Lopes de Almeida Oliveira, técnica
superior de 2.a classe da Direcção de Serviços de Construção e Conservação das Instalações da Reitoria.
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
1 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Reitor, Francisco Ribeiro da
Silva.

Secretaria-Geral
Aviso n.o 1571/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 28
de Janeiro de 2005, sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, foi autorizada a troca de duas disciplinas relativas ao 1.o ano do curso de licenciatura em Filosofia
passando a disciplina de Metodologia da Investigação para o 1.o semestre e a disciplina de Hermenêutica para o 2.o semestre, a fim de
funcionar no próximo ano lectivo de 2005-2006.
31 de Janeiro de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.
Aviso n.o 1572/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 28
de Janeiro de 2005 e sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, foi determinado o seguinte para
o ano lectivo de 2005/2006, relativamente ao curso de mestrado em
Terminologia e Tradução da Faculdade de Letras desta Universidade:
1 — Numerus clausus — 20.
2 — Número mínimo de inscrições indispensáveis ao funcionamento
do curso — 10.
3 — Percentagem de vagas reservadas a docentes do ensino superior — 25 %.
4 — Percentagem de vagas reservadas a candidatos de outros
países — 10.
5 — Calendário:
Prazo de candidatura:
1.a fase — de 31 de Janeiro a 21 de Fevereiro de 2005;
2.a fase — 20 de Junho a 11 de Julho de 2005.

Despacho (extracto) n.o 3337/2005 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Novembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado André Nuno Fonseca Torres Magalhães — contratado, por
conveniência urgente de serviço, como assistente convidado além
do quadro, com 40 % do vencimento, da disciplina de Cirurgia
da Faculdade de Medicina desta Universidade, com efeitos a partir
de 3 de Novembro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
31 de Janeiro de 2005. — O Director, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 3338/2005 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor Manuel de Jesus Falcão Pestana de Vasconcelos, professor
associado, da Faculdade de Medicina desta Universidade — nomeado definitivamente professor catedrático do Departamento de Medicina da mesma Faculdade, com efeitos a partir
da data da aceitação, considerando-se exonerado do lugar anterior
a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
31 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 3339/2005 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor Vítor Manuel Gonçalves de Sousa — nomeado definitivamente professor auxiliar do Departamento de Engenharia Civil da
Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos a partir
de 4 de Fevereiro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos).
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
A comissão coordenadora do conselho científico da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, tendo apreciado o parecer
subscrito pelos professores catedráticos desta Faculdade Doutores
Arnaldo Humberto Pereira de Sousa Melo e José Manuel Pinto Ferreira Lemos aprovou a nomeação definitiva do Doutor Vítor Manuel
Gonçalves de Sousa, professor auxiliar do Departamento de Engenharia Civil desta Faculdade.
O Doutor Vítor Manuel Gonçalves de Sousa apresenta aptidões
comprovadas pelos professores atrás citados, de que o Departamento
muito pode beneficiar.
11 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico,
Carlos A. V. Costa.

Entrevistas com os candidatos:
1.a fase — 22 de Fevereiro de 2005;
2.a fase — 13 de Julho de 2005.
Matrículas — de 15 a 29 de Julho de 2005;
Início do 1.o semestre — 29 de Setembro de 2005;
Horário de funcionamento da parte escolar do mestrado:
Quinta-feira — das 17 horas e 30 minutos às 20 horas e
30 minutos;
Sexta-feira — das 14 horas e 30 minutos às 20 horas e
30 minutos.
31 de Janeiro de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.
Despacho (extracto) n.o 3336/2005 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Anabela Menezes e Silva Braga — revogado o despacho de 7 de
Dezembro de 2004 que autorizou a nomeação como chefe de secção
da Faculdade de Economia desta Universidade, por desistência da
interessada, pelo que deverá ser considerada nula e sem qualquer
efeito a publicação efectuada no Diário da República, 2.a série,
n.o 303, de 29 de Dezembro de 2004. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
31 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

31 de Janeiro de 2005. — O Director, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Letras
Despacho n.o 3340/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de
Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo da faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Doutora Celina Silva, professora associada desta Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País no período de 1 a
9 de Fevereiro de 2005.
25 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Ana
Maria Rodrigues Monteiro de Sousa.

Faculdade de Medicina
Despacho n.o 3341/2005 (2.a série). — Por despachos do director
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, proferidos por
delegação:
De 14 de Janeiro de 2005:
Concedida equiparação a bolseiro fora do País:
Ao Doutor Manuel Augusto Cardoso de Oliveira, professor catedrático — no período de 29 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2005.

