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Despacho (extracto) n.o 4218/2005 (2.a série). — Por despachos
do vice-reitor da Universidade de Aveiro, no uso de delegação de
competências [despacho n.o 11 562/2003 (2.a série), Diário da República, 2.a série, n.o 135, de 12 de Junho de 2003], proferidos nas datas
a seguir indicadas:

docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência
urgente de serviço, a partir de 1 de Outubro de 2004. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no artigo 46.o,
n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, da Lei n.o 98/97, de 26 de
Agosto.)

Concedida a renovação do contrato aos seguintes docentes:

Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 448/79,
de 13 de Novembro, ratificado, com alterações, pela Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho, publica-se a seguir o parecer que fundamenta este
convite:

De 18 de Junho de 2004:
Doutor António Carrizo Moreira, equiparado a professor-adjunto a
tempo parcial (30 %) — por um biénio, a partir de 1 de Outubro
de 2004.
Doutor Marco André da Silva Costa, equiparado a professor-adjunto — por um biénio, a partir de 16 de Novembro de 2004.
Mestre Artur Jorge de Faria Ferreira, equiparado a professor-adjunto — por um biénio, a partir de 2 de Outubro de 2004.
Mestra Ana Isabel Pires Beato Alves de Melo, equiparada a professora-adjunta — por um biénio, a partir de 16 de Novembro de
2004.
Mestra Dina Fernanda da Costa Seabra, equiparada a professora-adjunta — por um biénio, a partir de 2 de Outubro de 2004.
Mestre Luís Jorge dos Santos Gouveia Marques Gonçalves, equiparado a professor-adjunto — por um biénio, a partir de 2 de Outubro de 2004.
Mestre João Paulo da Fonseca Hespanha de Oliveira, equiparado
a professor-adjunto — por um biénio, a partir de 2 de Outubro
de 2004.
Mestre José Manuel de Carvalho Nunes de Oliveira, equiparado a
professor-adjunto — por um biénio, a partir de 15 de Outubro de
2004.
Mestre Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves, equiparado assistente
do 1.o triénio — por um biénio, a partir de 1 de Outubro de 2004.
Mestre Adão Paulo Soares Silva, assistente convidado — por três anos,
a partir de 1 de Outubro de 2004.
Mestre Luís Filipe Mesquita Nero Moreira Alves, assistente convidado — por três anos, a partir de 1 de Outubro de 2004.
Mestra Susana de Jesus Mota, assistente convidada — por três anos,
a partir de 29 de Outubro de 2004.
Mestre João Paulo Namorado Firmeza, assistente convidado a tempo
parcial (50 %) — por três anos, a partir de 28 de Setembro de 2004.
Licenciado David Nunes Resende, equiparado a assistente do 1.o triénio — por um biénio, a partir de 22 de Setembro de 2004.
Licenciado Mário Jorge Ferreira Rodrigues, equiparado a assistente
do 1.o triénio — por um biénio, a partir de 22 de Setembro de
2004.
Licenciado Fábio José Reis Luís Marques, equiparado a assistente
do 1.o triénio — por um biénio, a partir de 15 de Setembro de
2004.
Licenciado António Jorge da Silva Morgado, assistente convidado — por três anos, a partir de 22 de Setembro de 2004.
Licenciado Manuel Mário Correia de Almeida, equiparado a assistente
do 2.o triénio — por um biénio, a partir de 1 de Outubro de 2004.
Licenciado Manuel Jesus Ferreira Dinis, assistente convidado a tempo
parcial (50 %) — por três anos, a partir de 22 de Setembro de 2004.
Licenciado Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira, assistente convidado — por três anos, a partir de 22 de Setembro de 2004.
Licenciado Rui Pedro de Oliveira Alves, assistente convidado — por
três anos, a partir de 1 de Outubro de 2004.
De 2 de Julho de 2004:
Doutor Francisco Manuel Marques Fontes, professor auxiliar convidado a tempo parcial (30 %) — por um ano, a partir de 22 de
Setembro de 2004.

Parecer
O Doutor Ezequiel Alvarez Castro concluiu a licenciatura em Farmácia na Faculdade de Farmácia da Universidade de Santiago de
Compostela (Espanha) em 1977 e o doutoramento em Farmácia na
Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) em 2002.
É sua intenção colaborar como docente na licenciatura em Medicina
da Faculdade de Ciências da Saúde.
Em Novembro de 1998 obteve o prémio extraordinário de licenciatura em Farmácia da Universidade de Santiago de Compostela.
Entre 1996 e 2003 participou no desenvolvimento de cinco projectos
de investigação no Departamento de Farmacologia da Universidade
de Santiago de Compostela. Neste Departamento também colaborou
em 2002 na orientação científica de dois estudantes para a realização
de uma tesis de graduación e de um diploma de estudos avanzados.
Durante os anos 2001 e 2002 participou na docência do Departamento de Farmacologia da Universidade de Santiago de Compostela.
Entre Agosto e Setembro de 1996 colaborou no desenvolvimento
de um projecto de investigação sobre a produção de enzimas exocelulares de origem bacteriana na Universidad Nacional de Tucumán
(Tucumán, Argentina).
Entre Julho de 1998 e Setembro de 1999 colaborou no desenvolvimento de um projecto de investigação sobre a avaliação biológica
de princípios activos na Universidad Mayor de S. Simón (Cochabamba,
Bolívia).
Em 2003, em colaboração com outros investigadores, obteve o prémio do melhor projecto em farmacologia promovido pela Sociedade
Espanhola de Farmacologia e a Industria Almiral com o projecto
intitulado «Efectos cardiovasculares y antitrombóticos de los isómeros
cis y trans del resveratrol», cujo resumo foi publicado na revista espanhola Actualidad en Farmacología y Terapéutica.
Entre Janeiro e Agosto de 2003 foi contratado como investigador
na Universidade de Santiago de Compostela para a realização do
projecto intitulado «Estudio de los efectos cardiovasculares del trans-resveratrol y del galato de epigalocatequina en ratas».
Desde Fevereiro de 2004 participa como investigador no Centro
de Investigações em Ciências da Saúde da Universidade da Beira
Interior, financiado através de uma bolsa de pós-doutoramento da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) para o desenvolvimento de um projecto de investigação na área cardiovascular. Nos
últimos quatro anos publicou 9 artigos científicos em revistas científicas
internacionais e 5 em revistas no âmbito nacional espanhol e apresentou 19 trabalhos científicos em congressos internacionais.
Em face do atrás descrito, sou de parecer que o Doutor Ezequiel
Alvarez Castro reúne as condições científicas, pedagógicas e profissionais para ser contratado como professor auxiliar convidado a 30 %
pela Universidade da Beira Interior, a partir de 1 de Outubro de 2004.
30 de Setembro de 2004. — Júlio Fermoso Garcia — João António
S. Rodrigues Queiroz.
11 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Divisão, Alda Bebiano
Ribeiro.

9 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 4219/2005 (2.a série). — Por despacho
de 4 de Novembro de 2004 da reitora da Universidade de Aveiro,
foi concedida a renovação do contrato de trabalho a termo certo:
À Doutora Aiying Wu, equiparada a investigadora auxiliar — por um
ano, a partir de 4 de Dezembro de 2004.
À Doutora Anabela Tavares Aguiar Valente, equiparada a investigadora auxiliar — por um ano, a partir de 4 de Dezembro de 2004.
9 de Fevereiro de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extracto) n.o 4220/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 1 de Outubro de 2004:
Doutor Ezequiel Alvarez Castro — autorizada a sua contratação como
professor auxiliar convidado a 30 % além do quadro do pessoal

Reitoria
Rectificação n.o 294/2005. — Por ter saído com inexactidão a
publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 286, de 7
de Dezembro de 2004, referente à nomeação de júri de provas de
doutoramento no ramo de Sociologia requeridas pela mestra Maria
João Silva Mendes Ferreira, rectifica-se que onde se lê:
«Doutora Teresa Pires Carreira, professora associada da Universidade do Algarve.
Doutor Natércio Augusto Garção Afonso, professor auxiliar convidado da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
da Universidade de Lisboa.»
deve ler-se:
«Doutora Teresa Pires Carreira, professora associada da Universidade do Algarve.
Doutor João Dias das Neves, professor auxiliar da Universidade
da Beira Interior.

