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Número de vagas

O conselho científico da Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra fixará anualmente, sob proposta da coordenação do programa de doutoramento em Gestão de Empresas, o número de vagas
a admitir.
Para o ano lectivo de 2005-2006 fixam-se as seguintes vagas:
Alunos ordinários — 15 vagas;
Alunos provenientes dos países estrangeiros de língua oficial portuguesa — 2 vagas.
Propinas
Propina — E 1500/ano.
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de Lisboa, nas condições estabelecidas no respectivo edital, afixado
nesta Reitoria e naquela Faculdade.
9 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.
Edital (extracto) n.o 384/2005 (2.a série). — O Doutor João
Sousa Lopes, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-reitor da mesma Universidade, faz saber
que, nos termos legais, se acha aberto concurso documental perante
esta Reitoria, pelo prazo de 30 dias úteis contados do dia imediato
àquele em que este extracto for publicado no Diário da República,
para provimento de um lugar de professor catedrático do 1.o grupo,
Ciências Químicas e Físico-Químicas, da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa, com experiência pedagógica e científica em
Química Farmacêutica e Toxicológica, nas condições estabelecidas
no respectivo edital, afixado nesta Reitoria e naquela Faculdade.
9 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.

Aviso n.o 2043/2005 (2.a série). — Foram designados, por despacho do reitor de 11 do corrente mês de Fevereiro, para fazerem
parte do júri das provas de doutoramento em Organização e Gestão
de Empresas, na especialidade de Investigação Operacional, requeridas pelo licenciado Carlos Manuel Gomes da Silva os seguintes
elementos:
Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra (por despacho de subdelegação de competências do vice-reitor da Universidade de
Coimbra Prof. Doutor António José Avelãs Nunes, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 160, de 17 de Julho de
2003).
Vogais:
Doutor José Manuel Pinto Paixão, professor catedrático da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutor Pedro Nuno Ferreira Pinto Oliveira, professor associado com agregação da Universidade do Minho.
Doutor Jorge Manuel Pinho de Sousa, professor associado
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Doutor João Carlos Namorado Clímaco, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra.
Doutor Pedro Augusto de Melo Lopes Ferreira, professor
associado da Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra.
Doutor José Rui Matos Figueira, professor associado da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
11 de Fevereiro de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus
Despacho (extracto) n.o 4349/2005 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Fevereiro de 2005 da presidente do conselho directivo da
Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus:
Joaquim José Pinto da Silva, assistente administrativo especialista do
quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem de São João
de Deus — nomeado definitivamente, precedendo concurso, chefe
de secção do quadro desta Escola, ficando automaticamente exonerado do lugar a partir da data de aceitação do novo lugar.
11 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, Rui Manuel Mourato Pires
Mendes.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Edital (extracto) n.o 383/2005 (2.a série). — O Doutor João
Sousa Lopes, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-reitor da mesma Universidade, faz saber
que, nos termos legais, se acha aberto concurso documental perante
esta Reitoria, pelo prazo de 30 dias (úteis) contados do dia imediato
àquele em que este extracto for publicado no Diário da República,
para provimento de um lugar de professor associado do 3.o grupo
(Ciências Farmacêuticas) da Faculdade de Farmácia da Universidade

Edital (extracto) n.o 385/2005 (2.a série). — Doutor João Sousa
Lopes, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-reitor da mesma Universidade, faz saber que,
nos termos legais, se acha aberto concurso documental perante esta
reitoria, pelo prazo de 30 dias úteis contados do dia imediato àquele
em que este extracto for publicado no Diário da República, para provimento de dois lugares de professor associado, 2.o grupo (Ciências
Biológicas), da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa,
nas condições estabelecidas no respectivo edital, afixado nesta reitoria
e naquela Faculdade.
9 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.

Serviços de Acção Social
Aviso n.o 2044/2005 (2.a série). — Por despachos do administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa, foi
autorizada a recuperação de vencimento de exercício perdido aos
funcionários abaixo indicados:
Ano de 2003:
António Joaquim Martins Costa — 4 dias.
Cândida Assunção Mesquita Santos — 30 dias.
Emília Silva Cruz — 2 dias.
Gracinda Conceição S. Ferreira — 19 dias.
Joaquim Dias Luís — 7 dias.
José Manuel Amorim Glória — 5 dias.
Maria do Carmo Costa Rodrigues — 4 dias.
Maria Céu Portela Ferro — 4 dias.
Maria Fátima Francisca Manuel Oliveira — 8 dias.
Maria Fernanda Rodrigues Marques — 30 dias.
Maria Isabel Jesus Soares Matias Grilo — 30 dias.
Maria Ivone Filipe Moita — 25 dias.
Maria Lurdes Cardoso A. Robalo — 5 dias.
Maria Gertrudes C. Soares — 3 dias.
Maria Natalina Jesus Oliveira — 12 dias.
Maria Piedade Reves — 19 dias.
Maria Rosa Costa Ferreira Loureiro — 10 dias.
Vítor Manuel Nascimento Clemente Meco — 19 dias.
Zaida Jesus Silva Botelho — 4 dias.
Ano de 2004:
Amélia Jesus Gomes Vieira Fernandes — 18 dias.
António Carlos Marques Gilberto — 4 dias.
Arminda Cardoso Farinha Fernandes — 30 dias.
Dilar Costa Pepe — 23 dias.
Edite Carvalho Dias Moreira — 5 dias.
Eloísa Isabel Cruz Pina Almeida — 2 dias.
Emília Silva Cruz — 5 dias.
Fernando David Nunes Lopes — 14 dias.
José Carlos Jesus Matos — 4 dias.
Maria Emília Tavares — 5 dias.
Luiza Maria Graça Oliveira Baptista — 13 dias.
Maria Adelaide Jesus Martinho — 30 dias.
Maria dos Anjos Santos Almeida — 12 dias.
Maria Augusta Freire Azevedo — 9 dias.
Maria Carmo Rodrigues — 5 dias.
Maria Conceição Silva Borralho — 8 dias.
Maria Helena Campos Correia — 8 dias.
Maria Isabel Carvalho — 11 dias.
Maria Lucinda Lopes Almeida — 30 dias.
Maria Lurdes Simões Cura Pinheiro — 30.
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Maria Nazaré Marques Loução Antunes — 10 dias.
Maria Paula Pires Nunes Farinha — 10 dias.
14 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Serviços, Valentina
Matoso.
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Despacho n.o 4353/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 16 de Janeiro de 2004, por delegação do reitor:
Maria Isabel Carvalho Campos — nomeada, por quatro anos, coordenadora na área de anatomia patológica, citológica e tanatológica,
nos termos do artigo 82.o do Decreto-Lei n.o 564/99, de 21 de
Dezembro, com efeitos reportados a 1 de Agosto de 2003. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, David Xavier.

Despacho (extracto) n.o 4350/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 13 de Dezembro de 2004, proferido por delegação
do reitor:
Manuel Luís Violante Batoréo, assistente — prorrogado o contrato
até à realização das provas de doutoramento, com efeitos a partir
de 13 de Dezembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Álvaro Pina.
Despacho (extracto) n.o 4351/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 21 de Janeiro de 2005, proferido por delegação
do reitor:
Maria Adriana Sequeira da Silva Graça, professora auxiliar de nomeação provisória — nomeada definitivamente professora auxiliar, com
efeitos a partir de 2 de Março de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Álvaro Pina.

Faculdade de Medicina
Contrato (extracto) n.o 368/2005. — Por despacho do vice-reitor
de 17 de Janeiro de 2005, proferido por delegação do reitor:
Dr.a Inês Maria Vaz Duarte Luís — celebrado contrato administrativo
de provimento com esta Faculdade, para exercer funções de assistente convidada a 30 %, com início a 17 de Janeiro de 2005, válido
por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos.
Por despacho do vice-reitor de 27 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação do reitor:
Dr.a Alexandra Gordalina da Fonseca Pignatelli — celebrado contrato
administrativo de provimento com esta Faculdade, para exercer
funções de assistente convidada a 30 %, com início a 1 de Fevereiro
de 2005, válido por um ano, renovável por sucessivos períodos de
três anos.
Por despacho do vice-reitor de 3 de Janeiro de 2005, proferido
por delegação do reitor:
Dr. Pedro Ferro da Silva Meneses — celebrado contrato administrativo de provimento com esta Faculdade, para exercer funções de
assistente convidado a 40 %, com início a 3 de Janeiro de 2005,
válido por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos.
Dr. João José Malaquias Pires Leitão — celebrado contrato administrativo de provimento com esta Faculdade, para exercer funções
de assistente convidado a 40 %, com início a 3 de Janeiro de 2005,
válido por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos.
Dr. José Girão Samora da Fonseca — celebrado contrato administrativo de provimento com esta Faculdade, para exercer funções
de assistente convidado a 40 %, com início a 3 de Janeiro de 2005,
válido por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, David Xavier.
Despacho n.o 4352/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor de 9 de Dezembro de 2004, por delegação do reitor:
Isabel Maria da Costa Aguiar — nomeada para exercer funções de
chefe de divisão, de pessoal dirigente, área funcional da divisão
administrativa e financeira, em comissão de serviço, pelo período
de três anos, precedido de concurso, em regime de urgente conveniência de serviço, com efeitos reportados à data da posse. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, David Xavier.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Aviso n.o 2045/2005 (2.a série). — 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 progressão profissional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
1 — Nos termos do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se
público que, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
do presente aviso, devidamente autorizado por despacho do reitor
da Universidade do Minho de 3 de Janeiro de 2005, se encontra
aberto concurso interno de acesso geral para provimento na categoria
constante da referência a seguir indicada, do quadro de pessoal da
mesma Universidade:
Referência A FP-9/05-IAG/UM(5) — técnico profissional especialista principal de BD da carreira de biblioteca e documentação — cinco vagas.
2 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento
das vagas indicadas.
3 — Conteúdo funcional — o previsto no mapa II anexo ao Decreto-Lei n.o 247/91, de 10 de Julho.
4 — Vencimento — o correspondente ao do índice da respectiva
categoria referenciado na escala salarial constante do mapa anexo
ao Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, na versão republicada na íntegra em anexo à Lei n.o 44/99, de 11 de Junho.
5 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se na Universidade do Minho.
6 — Condições de candidatura — sendo o concurso circunscrito a
funcionários, nos termos da alínea a) do n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, constituem requisitos gerais de
admissão ao mesmo os definidos no artigo 29.o do referido diploma.
6.1 — Requisitos especiais — ser técnico profissional especialista de
BD com pelo menos três anos na respectiva categoria classificados
de Muito bom ou cinco anos classificados de Bom.
7 — Métodos de selecção:
a) Avaliação curricular, onde serão obrigatoriamente considerados e ponderados, de acordo com as exigências da função,
os factores habilitação académica de base, formação profissional, experiência profissional e, se o júri assim o entender,
classificação de serviço, através da sua expressão quantitativa,
sem arredondamento;
b) Entrevista profissional de selecção, que avaliará, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.
7.1 — A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores
e resultará da média aritmética ponderada de todos os métodos de
selecção.
7.2 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reuniões do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.
8 — Processo de candidatura:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, em folha de papel normal branca ou de cor pálida, de formato A4 ou papel contínuo, nos termos do Decreto-Lei n.o 112/90,
de 4 de Abril, entregue pessoalmente na Direcção de Recursos Humanos, das 9 às 12 e das 14 às 16 horas, ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, dirigido ao reitor da Universidade do Minho,
Largo do Paço, 4704-553 Braga, solicitando a admissão ao concurso,
onde devem constar os seguintes elementos:
Nome;
Filiação;
Naturalidade (freguesia e concelho);
Data de nascimento;
Estado civil;
Bilhete de identidade (número, data e serviço de identificação
que o emitiu);

