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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

