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N.o 41 — 28 de Fevereiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
UNIVERSIDADE DO PORTO

de 28 de Outubro de 2004, considerando-se rescindido o contrato
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 4371/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Susana Isabel Mourão Domingues — contratada, por conveniência urgente de serviço, como assistente convidada além do
quadro, com 40 % do vencimento, da disciplina de Cirurgia da Faculdade de Medicina desta Universidade, com efeitos a partir de 14 de
Dezembro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 4372/2005 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Luiza Margarida Gehl da Fonseca Bastos Baptista
Melo — contratada como estagiária da carreira técnica superior
(área de apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade
de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir da data da
entrada em exercício de funções, a verificar-se após publicação no
Diário da República do despacho autorizatório. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 4373/2005 (2.a série). — Por despacho
de 7 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado André Neves Barreiros — contratado, por conveniência
urgente de serviço, como monitor além do quadro da Faculdade
de Ciências do Desporto e de Educação Fisica desta Universidade,
com efeitos a partir de 7 de Janeiro de 2005. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 4375/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciado John Rodrigues Preto — contratado, por conveniência
urgente de serviço, como assistente convidado além do quadro,
com 40 % do vencimento, da disciplina de Cirurgia da Faculdade
de Medicina desta Universidade, com efeitos a partir de 14 de
Dezembro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 4376/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor Francisco José Batista Salzedas — contratado, por conveniência urgente de serviço, como professor auxiliar além do quadro
do Departamento de Física da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos a partir de 31 de Janeiro de 2005 e pelo
período de cinco anos (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
11 de Fevereiro de 2005. — O Director de Serviço de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Rectificação n.o 307/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 7, de 11 de Janeiro
de 2005, a p. 468 (despacho n.o 753/2005), o despacho de nomeação
do júri da equivalência ao grau de doutor no ramo de conhecimento
em Matemática, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,
requerida pelo licenciado Vítor Manuel Martins de Matos, seguidamente se rectifica que onde se lê «Doutor Gabriel Pires, professor
auxiliar do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de
Lisboa» dele ler-se «Doutor Gabriel Esperança Pires, professor auxiliar do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa».
11 de Fevereiro de 2005. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.

Despacho (extracto) n.o 4374/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Dezembro de 2004 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Faculdade de Engenharia

Licenciado Paulo Pegado Cortez, assistente estagiário além do quadro
do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, desta Universidade — contratado por conveniência urgente de serviço como
assistente além do quadro do mesmo Instituto, com efeitos a partir

Listagem n.o 36/2005. — Dando cumprimento ao disposto no
artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, publica-se a
lista de obras públicas adjudicadas pela Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, no ano de 2004:

Valor com
IVA incluído
(euros)

Data
(adjudicação/
consignação)

Ajuste directo com consulta . . . . . . . . . . . . .

29 210,79

25-8-2004

Ajuste directo com consulta . . . . . . . . . . . . .

6 740,76

6-10-2004

Procedimento

Designação

Obras de remodelação das salas do Departamento de Engenharia Civil.
Desvio da rede de média tensão . . . . . . . . .

Firma adjudicatária

CONCIARTE.
SISTELMAR.

4 de Fevereiro de 2005. — O Director, Carlos A. V. Costa.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Instituto Superior de Economia e Gestão
Edital n.o 386/2005 (2.a série). — Faz-se saber que, perante o
Instituto Superior de Economia e Gestão, pelo período de 30 dias
contados a partir do dia imediato àquele em que o presente edital
for publicado no Diário da República, se encontra aberto concurso
documental para o provimento no quadro do pessoal docente deste
Instituto de três lugares de professor associado do grupo II, Gestão.

Em conformidade com os artigos 37.o, 38.o, 41.o, 42.o e 43.o do
Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, ratificado pela Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho, observar-se-ão as seguintes disposições:
I — Ao concurso poderão apresentar-se:
a) Os professores associados do mesmo grupo ou disciplina de
outra universidade ou de análogo grupo ou disciplina de outra
escola da mesma ou de diferente universidade;
b) Os professores convidados do mesmo grupo ou disciplina ou
de análogo grupo ou disciplina de qualquer escola ou departamento da mesma ou diferente universidade desde que habi-

