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n.o 19-A/2004, de 14 de Maio, e dos Estatutos da Universidade Aberta,
anexos ao Despacho Normativo n.o 9/2002, de 22 de Janeiro, publicados no Diário da República, 1.a série-B, n.o 38, de 14 de Fevereiro
de 2002.
Artigo 14.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor após aprovação em senado
universitário, sendo publicado no Diário da República.
28 de Janeiro de 2005. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
ANEXO
De acordo com o regulamento da estrutura orgânica da Universidade Aberta, os responsáveis por assessorias e gabinetes, os coordenadores de sector, os coordenadores de núcleo e o dirigente da
UMTE são designados por despacho do reitor e avaliados de acordo
com os artigos 31.o, 32.o e 33.o do capítulo VI do regulamento da
avaliação do desempenho dos trabalhadores e dirigentes intermédios
da Administração Pública.
Estrutura da Universidade Aberta
Departamentos:
Departamento de Ciências Exactas e Tecnológicas;
Departamento de Ciências da Educação;
Departamento de Ciências Humanas e Sociais;
Departamento de Ciências Sociais e Políticas;
Departamento de Línguas e Cultura Portuguesas;
Departamento de Organização e Gestão de Empresas.
Delegação de Coimbra.
Delegação do Porto.
Serviços de apoio ao reitor:
Conselho de Avaliação para a Qualidade;
Assessoria de Planeamento e Projectos;
Gabinete de Relações Comunitárias e Internacionais;
Gabinete de Imagem e Comunicação;
Conselho de Informática;
Serviço Técnico de Manutenção dos Sistemas Informáticos;
Assessoria Jurídica;
Secretariado.
Unidade de Multimédia e Telemática Educativas:
Sector de Produtos Scripto;
Sector de Produtos Audiovisuais;
Sector de Produtos Multimédia e Serviços Telemáticos;
Sector Técnico.
Secretaria-Geral:
Sector de Administração Financeira e Patrimonial:
Núcleo de Contabilidade, Orçamento e Contas;
Núcleo de Aprovisionamento e Inventário;
Núcleo de Distribuição e Vendas;
Núcleo de Tesouraria;
Sector de Administração de Pessoal, Expediente e Arquivo:
Núcleo de Pessoal;
Núcleo de Expediente e Arquivo;
Sector de Candidaturas e Certificação:
Núcleo de Matrículas e Inscrições;
Núcleo de Registos e Certificação;
Núcleo de Contas-Correntes;
Núcleo Central de Dados Académicos;
Sector de Apoio ao Enquadramento Lectivo:
Núcleo de Informações;
Núcleo de Divulgação Documental;
Núcleo de Organização;
Sector de Apoio Técnico;
Sector de Documentação e Arquivo;
Gabinete de Apoio ao Estudante;
Gabinete de Planeamento de Ensino;
Núcleo de Processamento de Resultados.
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 3573/2005 (2.a série). — Por despachos de 6 de
Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferidos
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):
Mestre Fernanda Paula Marques Oliveira, assistente além do quadro
da Faculdade de Direito desta Universidade — prorrogado o contrato até final do ano escolar, com efeitos retroactivos a 21 de
Dezembro de 2004.
Mestre Luís Miguel Andrade Mesquita, assistente além do quadro
da Faculdade de Direito desta Universidade — prorrogado o contrato até final do ano escolar, com início em 26 de Janeiro de
2005.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 3574/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):
Mestre Maria José Oliveira Capelo Pinto Resende, assistente além
do quadro da Faculdade de Direito desta Universidade — prorrogado o contrato até final do ano escolar, com efeitos retroactivos
a 16 de Dezembro de 2004. (Não carece de verificação prévia do
Tribunal de Contas.)
10 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 3575/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de
Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):
Prof. Doutor José Augusto Reis Encarnação, professor associado do
quadro da Faculdade de Letras desta Universidade — concedida
a dispensa de serviço docente no ano escolar de 2005-2006, com
início em 1 de Outubro de 2005.
14 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 3576/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de
Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):
Regina Maria Pereira Vieira, a desempenhar funções correspondentes
a auxiliar técnico de laboratório, em regime de contrato de trabalho
a termo certo, na Faculdade de Farmácia desta Universidade —
renovado o contrato por seis meses, com efeitos a 1 de Abril de
2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 3577/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de
Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):
Licenciado Paulo Jorge Granja — contratado, por conveniência
urgente de serviço, contrato válido por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos, como assistente convidado a 20 %,
além do quadro da Faculdade de Letras, com início em 6 de Janeiro
de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 3578/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de
Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):
Mestre Isabel Margarida Ribeiro Nogueira — contratada, por conveniência urgente de serviço, em regime de acumulação, contrato
válido por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos,
como assistente convidada a 20 %, além do quadro da Faculdade

2394

N.o 34 — 17 de Fevereiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

de Letras, com início em 6 de Janeiro de 2005. (Não carece de
verificação prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 3579/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de
Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):
Mestre Joaquim Gomes Quaresma, assistente convidado a 50 % da
Faculdade de Economia desta Universidade — rescindido o contrato, por mútuo acordo, a partir de 31 de Janeiro de 2005.
26 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 3580/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de
Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):

Universidade — prorrogado o contrato até final do ano escolar,
com efeitos retroactivos a 11 de Dezembro de 2004.
Licenciada Lucinda Maria Duarte Dias Silva, assistente estagiária além
do quadro, da Faculdade de Direito desta Universidade — prorrogado o contrato até à realização das provas de mestrado, com
efeitos retroactivos a 1 de Novembro de 2004.
Licenciado Nuno Fernando Rocha Almeida Brandão, assistente estagiário além do quadro, da Faculdade de Direito desta Universidade — prorrogado o contrato até à realização das provas de mestrado, com efeitos retroactivos a 1 de Novembro de 2004.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 3583/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 263, de 9 de Novembro de 2004):

Mestre Jorge Manuel Lapa Simões, assistente convidado a 50 % da
Faculdade de Economia desta Universidade — rescindido o contrato por mútuo acordo, a partir de 31 de Janeiro de 2005.

Licenciado David Jorge Magalhães Marques, monitor, em regime de
prestação eventual de serviço, da Faculdade de Direito desta Universidade — contratado por um ano, renovável por três vezes, como
assistente estagiário, além do quadro da mesma Faculdade, com
início em 9 de Dezembro de 2004, considerando-se rescindido o
anterior contrato a partir da mesma data.

26 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

27 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Despacho n.o 3581/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de
Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):

Rectificação n.o 252/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 6, de 6 de Janeiro
de 2005, a p. 217, o despacho n.o 321/2005 (2.a série), rectifica-se
que onde se lê «18 de Dezembro de 2004» deve ler-se «19 de Dezembro
de 2004». (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

Licenciada Maria Luísa Melo da Silva Antunes Ferreira, técnica profissional especialista principal do quadro dos Serviços da Estrutura
Central desta Universidade — reclassificada como técnica superior
de 2.a classe do mesmo quadro, com efeitos à data do termo de
aceitação de nomeação, considerando-se exonerada do anterior
lugar com efeitos à mesma data.

22 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

26 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 3582/2005 (2.a série). — Por despachos de 11 de
Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferidos
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):
Licenciada Maria Mafalda Cabral Antunes Seabra Pereira Faria Dias,
assistente estagiária além do quadro, da Faculdade de Direito desta

Reitoria
Despacho n.o 3584/2005 (2.a série). — Determino sob proposta
do presidente da direcção do Instituto Geofísico do Infante D. Luís,
que o respectivo quadro de pessoal não docente, constante do despacho n.o 15 358/2002, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 153, de 5 de Julho de 2002, seja alterado de acordo com o mapa
seguinte:
Número de lugares

Grupo de pessoal

Área funcional

Carreira
Existentes

A
extinguir

A criar

Total

Técnico superior . . . . . . . . . .

Actividades técnico-científicas de apoio ao
ensino e à investigação.

Técnica superior . . . . . . . . .

4

–

2

6

Técnico-profissional . . . . . . .

Estudo e aplicação de métodos e processos
de natureza técnica nas áreas de apoio
ao ensino e à investigação científica.

Técnico experimentador . . .

1

1

–

0

Apoio à gestão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Técnico-profissional . . . . . .

2

1

–

1

Montador electricista . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operário altamente qualificado.

0

–

1

1

Pintor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operário qualificado . . . . .

1

1

–

0

Operário . . . . . . . . . . . . . . . .

20 de Janeiro de 2005. — Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.)

Faculdade de Belas-Artes
Aviso n.o 1636/2005 (2.a série). — Foi designado pelo presidente
do conselho científico, por delegação de competências, o júri aprovado
para o processo de equivalência ao grau de licenciado em Cinema-

tografia de Animação — Videografismo requerido por José Pedro
Tinoco Cavalheiro:
Sílvia Lami Tavares Chicó, professora associada com agregação
da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (presidente do júri).

