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13 — O júri terá a seguinte constituição, cabendo ao 1.o vogal efectivo a substituição do respectivo presidente nas suas faltas e impedimentos:
Presidente — Licenciada Maria Filomena Sequeira Pinto Bernardino, assessora principal da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
Vogais efectivos:
Maria Fernanda Teixeira Pereira, técnica especialista de
1.a classe da Faculdade de Farmácia da Universidade do
Porto.
Licenciada Eulália Maria Bernardino Mendes, técnica superior principal da Faculdade de Farmácia da Universidade
do Porto.
Vogais suplentes:
Licenciada Maria Rosa Pena Martins Ferreira, técnica superior principal da Faculdade de Farmácia da Universidade
do Porto.
Doutora Patrícia Carla Ribeiro Ribeiro Valentão, assistente
da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
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 sua progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
28 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Jorge Manuel Moreira Gonçalves.
ANEXO
Legislação
Prova de conhecimentos gerais:
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março — regime de férias, faltas
e licenças;
Decretos-Leis n.os 117/99, de 11 de Agosto, 70-A/2000, de 5 de
Maio, e 157/2001, de 11 de Maio — alteração ao Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março;
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro — estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Administração Pública;
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro — alteração ao
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
Lei n.o 44/99, de 11 de Junho — alteração ao Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.o 24/84, de 16 de Janeiro — Regime Disciplinar,
Direitos e Deveres dos Funcionários Públicos;
Resolução do Conselho de Ministros n.o 18/93, Diário da República, 1.a série-B, n.o 64, de 17 de Março de 1993 — carta
deontológica da Administração Pública;
Lei n.o 108/88, de 24 de Setembro — autonomia universitária;
Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro — desenvolvimento
da autonomia universitária;
Deliberação n.o 1253/2003, Diário da República, 2.a série, n.o 188,
de 16 de Agosto — regulamento orgânico e quadro da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto;
Despacho n.o 4335/97, Diário da República, 2.a série, n.o 164,
de 18 de Julho — estatutos da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Despacho n.o 4020/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Fevereiro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação, por delegação de competências do Reitor da Universidade do Porto:
Doutora Marianne Hélène Lacomblez, professora catedrática desta
Faculdade — concedida a equiparação a bolseiro fora do País de
7 a 17 de Fevereiro de 2005.
9 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços, Manuel F. Rocha
Neves.
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com o estabelecido no artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13
de Novembro, ratificado pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, o júri
do concurso documental, aberto pelo aviso n.o 9559/2004 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 243, de 15 de Outubro
de 2004, e com a rectificação n.o 2009/2004, publicada no Diário da
República, 2.a série, n.o 255, de 29 de Outubro de 2004, para provimento de uma vaga de professor associado para o Departamento
de Engenharia e Gestão, na área científica de Decisão e Informação,
do Instituto Superior Técnico, nos seguintes termos:
Presidente — Reitor da Universidade Técnica de Lisboa.
Vogais:
Doutor Rui Manuel Campos Guimarães, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto.
Doutor João Carlos Namorado Clímaco, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra.
Doutor José Manuel Pinto Paixão, professor catedrático da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutor Luís António de Castro Valadares Tavares, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor José Manuel Nunes Salvador Tribolet, professor
catedrático do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Ricardo Manuel Simões Bayão Horta, professor
catedrático do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Luís António Tadeu dos Santos Almeida, professor
catedrático do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Carlos António Bana e Costa, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica
de Lisboa.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
27 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Maria Clara Petra
Viana.

Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.o 4021/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente do conselho directivo de 28 de Janeiro de 2005, proferidos
por delegação de competências, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutora Maria de Fátima Marcelina Baptista, professora auxiliar provisória — nomeada definitivamente na mesma categoria com efeitos
a partir de 21 de Janeiro de 2005.
Doutora Maria Helena Santa Clara Pombo Rodrigues, professora
auxiliar provisória — nomeada definitivamente na mesma categoria
com efeitos a partir de 29 de Janeiro de 2005.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório final do processo de nomeação definitiva como professora auxiliar da Doutora Maria de Fátima Marcelina Baptista.
Com base nos pareceres subscritos pelos Profs. Doutores Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha e Carlos Alberto Ferreira Neto
sobre o relatório de actividades desenvolvidas pela Prof.a Doutora Maria de Fátima Marcelina Baptista, no quinquénio de 2000-2005,
o conselho científico da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, tendo em conta que a actividade científica
e pedagógica desenvolvida satisfaz os requisitos legais, deliberou, por
unanimidade e em conformidade com o artigo 25.o conjugado com
o artigo 20.o, do ECDU, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho, propor a sua nomeação definitiva como professora auxiliar
desta Faculdade.
26 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Luís
Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Relatório final do processo de nomeação definitiva como professora auxiliar da Doutora Maria Helena Santa Clara Pombo
Rodrigues.

Edital n.o 363/2005 (2.a série). — Por despacho de 26 de Janeiro
de 2005 do vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa, Prof. Doutor António Romão, proferido por delegação, é constituído, de acordo
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tora Maria Helena Santa Clara Pombo Rodrigues, no quinquénio
de 2000-2005, o conselho científico da Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade Técnica de Lisboa, tendo em conta que
a actividade científica e pedagógica desenvolvida satisfaz os requisitos
legais, deliberou, por unanimidade e em conformidade com o
artigo 25.o, conjugado com o artigo 20.o, do ECDU, publicado em
anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, propor a sua nomeação definitiva
como professora auxiliar desta Faculdade.
26 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Luís
Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha.
2 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 4022/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente do conselho directivo da Faculdade de Motricidade Humana
de 28 de Janeiro de 2005, proferidos por delegação de competências
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 260, de 5 de Novembro
de 2004:
Mestre Luís Manuel Cravo da Silva, assistente convidado além do
quadro desta Faculdade — autorizada a renovação do contrato por
um triénio, em regime de acumulação (40 %), a partir de 27 de
Março de 2005.
Mestre Acácio Manuel da Silva Gonçalves, assistente convidado além
do quadro desta Faculdade — autorizada a renovação do contrato
por um triénio, em regime de acumulação (50 %), a partir de 18
de Fevereiro de 2005.
Licenciado Carlos Jorge Teixeira Marques, assistente convidado além
do quadro desta Faculdade — autorizada a renovação do contrato
por um triénio, em regime de acumulação (20 %), a partir de 18
de Fevereiro de 2005.
Licenciado Bruno Miguel Rolo Regalo, assistente convidado além
do quadro desta Faculdade — autorizada a renovação do contrato
por um triénio, em regime de acumulação (20 %), a partir de 18
de Fevereiro de 2005.
Gonçalo Liama Vilhena de Mendonça, monitor além do quadro desta
Faculdade — autorizada a renovação do contrato por um ano, a
partir de 2 de Fevereiro de 2005.
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resultantes da presente deslocação, no período de 25 a 29 de Janeiro
de 2005.
2 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 4026/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 21 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação de competências publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutora Maria Margarida Marques Rebelo Espanha, professora associada — concedida equiparação a bolseiro em território nacional,
bem como as despesas resultantes da presente deslocação, nos
dias 25 e 26 de Janeiro de 2005.
Doutora Maria Fátima Marcelina Baptista, professora auxiliar — concedida equiparação a bolseiro em território nacional, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no dia 25 de Janeiro
de 2005.
2 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 4027/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 27 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutor Francisco Alberto Arruda Carreiro Costa, professor catedrático — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 29
de Janeiro a 5 de Fevereiro de 2005.
Doutor Sidónio Olivério Costa Serpa, professor associado — concedida equiparação a bolseiro em território nacional, no período de
10 a 12 de Fevereiro de 2005.
Doutor Sidónio Olivério Costa Serpa, professor associado — concedida equiparação a bolseiro em território nacional, no período de
17 a 19 de Fevereiro de 2005.
2 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

(Não carecem de anotação do Tribunal de Contas.)
2 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 4023/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 12 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutor Sidónio Olivério Costa Serpa, professor associado — concedida equiparação a bolseiro em território nacional, bem como as
despesas resultantes da presente deslocação, no dia 11 de Janeiro
de 2005.

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Aviso n.o 1833/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Janeiro
de 2005 do presidente do conselho directivo deste Instituto, por delegação de competências:
Doutor Pedro João Borges Graça — autorizado o contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, para
exercer as funções de professor auxiliar, em regime de exclusividade,
por um período de cinco anos, com efeitos a partir da data do
despacho autorizador. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

2 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 4024/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 14 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz, professor associado — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como as despesas
resultantes da presente deslocação, no período de 15 a 23 de Janeiro
de 2005.
Doutor Marcos Teixeira Abreu Soares Onofre, professor auxiliar — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 15 a
23 de Janeiro de 2005.
Doutora Maria Margarida Nunes Gaspar Matos, professora associada — concedida equiparação a bolseiro em território nacional,
bem como as despesas resultantes da presente deslocação, no dia
17 de Janeiro de 2005.
2 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho n.o 4025/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo de 19 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação de competências, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 260, de 5 de Novembro de 2004:
Doutor Pedro Jorge Moreira Parrot Morato, professor associado — concedida equiparação a bolseiro em território nacional
no período de 25 a 27 de Janeiro de 2005.
Doutora Anabela Santos Aleixo Simões, professora associada — concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como as despesas

2 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Óscar Soares Barata.
Aviso n.o 1834/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Janeiro
de 2005 do presidente do conselho directivo deste Instituto, por delegação de competências:
Doutor Jaime Alexandre Nogueira Pinto — autorizado o contrato
administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço,
para exercer as funções de professor auxiliar convidado, em regime
de tempo parcial (60 %), por um período de cinco anos, com efeitos
a partir da data do despacho autorizador. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Óscar Soares Barata.
Aviso n.o 1835/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Dezembro de 2004 do presidente do conselho directivo deste Instituto, por
delegação de competências:
Mestre Mónica Sofia do Amaral Pinto Ferro — autorizado o contrato
administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço,
para exercer as funções de assistente, em regime de dedicação exclusiva, por um período de seis anos, com efeitos a partir da data
do despacho autorizador. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
2 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Óscar Soares Barata.

