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3 — A remuneração corresponderá à carreira e categoria respectiva,
com direito de opção pelo estatuto remuneratório do lugar de origem.
Àquela remuneração acrescerá (nos termos do n.o 5 do artigo 30.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto) um suplemento mensal de disponibilidade permanente, correspondente a 20 % do vencimento ilíquido, bem como os incentivos previstos no Decreto-Lei n.o 72/96,
de 12 de Junho, atribuíveis ao pessoal dos Serviços de Apoio das
Secções Regionais do Tribunal de Contas.
4 — Os interessados deverão apresentar a candidatura em requerimento dirigido ao subdirector-geral do Serviço de Apoio da Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas, acompanhado do respectivo curriculum vitae, pormenorizado, fotocópia do bilhete de identidade e certificado de habilitações académicas, a entregar em mão
ou a enviar pelo correio, em carta registada com aviso de recepção,
para Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, Rua do
Esmeraldo, 24, 9000-051 Funchal, no prazo de 15 dias úteis a contar
da publicação deste anúncio no Diário da República.
10 de Fevereiro de 2005. — O Subdirector-Geral, José Emídio
Gonçalves.

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
o

a

Despacho n. 4332/2005 (2. série). — Por despacho de 14 de
Fevereiro de 2005 do conselheiro Procurador-Geral da República (no
uso da sua competência que lhe foi delegada pelo Conselho Superior
do Ministério Público):
Licenciado José César Pinto Cardoso de Oliveira, procurador-geral-adjunto como auditor jurídico — renovada por mais três anos a
comissão de serviço que vem exercendo, com efeitos a partir de
24 de Fevereiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
15 de Fevereiro de 2005. — O Secretário da Procuradoria-Geral
da República, Carlos José de Sousa Mendes.
Despacho n.o 4333/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Fevereiro de 2005 do conselheiro Procurador-Geral da República (no
uso da sua competência que lhe foi delegada pelo Conselho Superior
do Ministério Público):
Licenciado João Paulo da Mota Lopes Rodrigues, procurador-adjunto
como assessor do Gabinete do Procurador-Geral da República — renovada por mais três anos a comissão de serviço que
vem exercendo, com efeitos a partir de 1 de Março de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Fevereiro de 2005. — O Secretário da Procuradoria-Geral
da República, Carlos José de Sousa Mendes.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extracto) n.o 363/2005. — Por despachos de 7 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Mestre Sandra Cristina Francisco Rebelo — autorizada a renovação
do contrato como equiparada a professora-adjunta, em regime de
exclusividade, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e
Turismo da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos,
com início em 13 de Fevereiro de 2005.
Mestre Telma Patrícia dos Santos Correia — autorizada a renovação
do contrato como equiparada a professora-adjunta, em regime de
exclusividade, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e
Turismo da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos,
com início em 13 de Fevereiro de 2005.
Mestre Pedro Miguel Lopes Garcês — autorizada a renovação do contrato como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início
em 21 de Fevereiro de 2005.
10 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
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Contrato (extracto) n.o 364/2005. — Por despacho de 7 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Jennifer Silva Pereira — autorizada a renovação do contrato como assistente convidada, em regime de tempo integral, para
a Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais da Universidade
do Algarve, pelo período de três anos, com início em 18 de Fevereiro
de 2005.
Licenciada Maria Amélia da Fonseca dos Santos — autorizada a renovação do contrato como assistente convidada, em regime de acumulação, a 40 %, para a Faculdade de Engenharia de Recursos
Naturais da Universidade do Algarve, pelo período de três anos,
com início em 12 de Março de 2005.
10 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 365/2005. — Por despacho de 7 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Mestre Elisa Celeste Gomes da Silva de Madeira Coke — autorizada
a renovação da comissão de serviço extraordinária como equiparada
a professora-adjunta, em regime de exclusividade, para a Escola
Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do
Algarve, pelo período de dois anos, com início em 13 de Fevereiro
de 2005.
10 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 366/2005. — Por despachos de 7 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado Luís da Encarnação de Melo Medeiros — autorizada a
renovação do contrato como equiparado a professor-adjunto, em
regime de acumulação, a 50 %, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos,
com início em 8 de Abril de 2005, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 195.
Licenciado Carlos Alberto Mascote da Cruz — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a professor-adjunto, em regime de
acumulação, a 50 %, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em
1 de Abril de 2005, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 185.
Licenciado António Fernando Marques de Sousa — autorizada a
renovação do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio,
em regime de exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia
da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início
em 18 de Fevereiro de 2005, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 140.
Mestre Rui Carlos Gonçalves Graça e Costa — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de tempo integral, sem exclusividade, para a Escola Superior de
Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos,
com início em 1 de Março de 2005, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 140.
Licenciado Carlos Otero Águas da Silva — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a assistente do 2.o triénio, em regime
de exclusividade, para a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em
1 de Março de 2005, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 135.
Licenciada Mariana Rosa Piado Farrusco — autorizada a renovação
do contrato como equiparada a assistente do 2.o triénio, em regime
de acumulação, a 50 %, para a Escola Superior de Tecnologia da
Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início
em 2 de Fevereiro de 2005, auferindo a remuneração ilíquida mensal
correspondente ao índice 140.
Licenciado Pedro Manuel Martins Cabrita — autorizada a renovação
do contrato como equiparado a assistente do 1.o triénio, em regime
de acumulação, a 50 %, para a Escola Superior de Tecnologia da
Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início
em 15 de Março de 2005, auferindo a remuneração ilíquida mensal
correspondente ao índice 100.
10 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 367/2005. — Por despacho de 7 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Eugénia Maria Dores Maia Ferreira Castela — autorizada
a renovação do contrato como assistente convidada, em regime
de exclusividade, para a Faculdade de Economia da Universidade
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do Algarve, pelo período de três anos, com início em 1 de Fevereiro
de 2005.

Despacho n.o 4338/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 7 de Fevereiro de 2005:

10 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

Licenciada Ilda Maria Horta Pedro, técnica superior de 1.a classe
de nomeação definitiva do quadro de pessoal não docente da Universidade do Algarve — autorizada a renovação da comissão de
serviço para exercer o cargo de secretário da Escola Superior de
Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, pelo
período de três anos, com início a 9 de Abril de 2005.

Despacho n.o 4334/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Ciências do Mar e do Ambiente, proferido por delegação de
competências:
Doutor Pedro Conte de Barros, professor auxiliar, da Faculdade de
Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade do
Algarve — autorizada a equiparação a bolseiro, fora do País,
durante o período de 6 a 13 de Fevereiro de 2005.
10 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Despacho n.o 4335/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de
Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Mestre António Manuel Coelho Oliveira e Sousa — nomeado provisoriamente professor-adjunto da área científica de Engenharia
Mecânica, grupo disciplinar de Produção, Gestão e Manutenção
do quadro de pessoal docente do ensino superior politécnico da
Universidade do Algarve, em regime de exclusividade, com efeitos
após publicação no Diário da República, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao índice 210, considerando-se rescindido o contrato anterior.
Mestre Ilídio da Encarnação Jesus Neto Mestre — nomeado provisoriamente professor-adjunto da área científica de Engenharia
Mecânica, grupo disciplinar de Produção, Gestão e Manutenção
do quadro de pessoal docente do ensino superior politécnico da
Universidade do Algarve, em regime de exclusividade, com efeitos
após publicação no Diário da República, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao índice 210, considerando-se rescindido o contrato anterior.
Doutora Ana Maria de Melo Sampaio de Freitas — nomeada provisoriamente professora-adjunta da área científica de Tecnologia
da Saúde, grupo disciplinar de Análises Clínicas e Saúde Pública
do quadro de pessoal docente do ensino superior politécnico da
Universidade do Algarve, em regime de exclusividade, com efeitos
após publicação no Diário da República, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao índice 195, considerando-se rescindido o contrato anterior.
10 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Despacho n.o 4336/2005 (2.a série). — Por despachos de 7 de
Fevereiro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Ciências e Tecnologia, proferidos por delegação de competências:
Doutor João Paulo Gil Lourenço, professor auxiliar da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada
a equiparação a bolseiro no País, nos dias 10 e 11 de Fevereiro
de 2005.
Mestre Susana Isabel de Matos Fernandes, assistente da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada
a equiparação a bolseira fora do País, durante o período de 10
a 13 de Fevereiro de 2005.
Doutora Alice Newton, professora auxiliar da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada a equiparação a bolseira fora do País, durante o período de 16 a 19 de
Fevereiro de 2005.
11 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Despacho n.o 4337/2005 (2.a série). — Por despachos de 10 de
Fevereiro de 2005 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Ciências e Tecnologia, proferidos por delegação de competências:
Doutor José António de Sousa Moreira, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País, durante o período
de 24 a 26 de Fevereiro de 2005.
Doutor João Manuel Paiva Cardoso, professor auxiliar da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada
a equiparação a bolseiro fora do País, durante os períodos de 7
a 11 de Março e de 2 a 6 de Maio de 2005.
14 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

14 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

Reitoria
Despacho n.o 4339/2005 (2.a série). — 1 — Pelo aviso publicitado no Diário de Notícias de 14 de Dezembro de 2004 e na bolsa
de emprego público, foi divulgado o procedimento de selecção com
vista ao provimento do cargo de secretário da Escola Superior de
Saúde de Faro, da Universidade do Algarve.
2 — Apreciado, de acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 21.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente),
o curriculum da única candidata ao lugar, licenciada Joaquina Rosa
Moura Pinheiro Ferreira, concluiu-se que a mesma reúne os requisitos
legais e possui o perfil adequado para prosseguir as atribuições e
objectivos do cargo, tendo em conta:
a) A competência técnica e aptidão para o exercício de funções
de direcção comprovada pela sua experiência;
b) A capacidade organizativa e de coordenação;
c) O exercício de funções, em regime de substituição, do cargo
de secretário da Escola Superior de Saúde de Faro, no qual
demonstrou possuir as qualidades e o perfil adequado ao
desempenho deste cargo.
3 — Assim, nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo 21.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio, por urgente conveniência de
serviço, secretário da Escola Superior de Saúde de Faro a licenciada
Joaquina Rosa Moura Pinheiro Ferreira, em comissão de serviço,
pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo,
à data do presente despacho.
1 de Fevereiro de 2005. — O Reitor, Adriano Lopes Gomes Pimpão.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extracto) n.o 4340/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 1 de Outubro de 2004:
Doutora Sílvia Cristina da Cruz Marques Socorro, professora auxiliar
convidada além do quadro de pessoal docente da Universidade
da Beira Interior — autorizada a sua contratação como professora
auxiliar além do mesmo quadro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 1 de Outubro de 2004, ficando exonerada das
anteriores funções na mesma data. (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas.)
11 de Fevereiro de 2004. — A Chefe de Divisão, Alda Bebiano
Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 4341/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 28 de Dezembro de 2004:
Licenciada Maria Manuela Gomes Ribeiro, assistente convidada a
tempo parcial (20 %) e em regime de acumulação, na Faculdade
de Ciências da Saúde, além do quadro de pessoal docente da Universidade da Beira Interior — rescindido o contrato a seu pedido
a partir de 31 de Janeiro de 2004. (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas.)
10 de Fevereiro de 2005. — A Chefe de Divisão, Alda Bebiano
Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 4342/2005 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 16 de Julho de 2004:
Licenciado Paulo Murad — autorizada a sua contratação como assistente convidado a tempo parcial (10 %) e em regime de acumulação,
além do quadro de pessoal docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência urgente de serviço, a partir de 1 de Setembro
de 2004. (Isento de visto ou anotação do Tribunal de Contas, ao

