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da nomeação no Diário da República, auferindo a remuneração
mensal ilíquida equivalente ao índice 460.

Despacho (extracto) n.o 8693/2005 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Setembro de 2004 da reitora da Universidade de Aveiro:

28 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

Doutora Anabela Gomes Correia — contratada como professora auxiliar convidada além do quadro do pessoal docente da Universidade
de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a
partir de 1 de Outubro de 2004.

Despacho n.o 8690/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 21 de Março de 2005:
Sofia Isabel Martins Lopes — nomeada técnica de 1.a classe da carreira
técnica na área de secretariado do quadro de pessoal não docente
da Universidade do Algarve, precedendo concurso, com efeitos a
partir da data da publicação da nomeação no Diário da República,
auferindo a remuneração mensal ilíquida equivalente ao índice 340.
28 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Despacho n.o 8691/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de
Março de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Doutor Saúl Neves de Jesus — nomeado definitivamente professor
catedrático do quadro de pessoal docente da Universidade do
Algarve, com efeitos a partir de 31 de Julho de 2005.
Relatório final relativo à nomeação definitiva
do professor catedrático Saúl Neves de Jesus
O conselho científico da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
da Universidade do Algarve, na reunião restrita n.o 24, de 15 de
Março de 2005, e com base nos pareceres fundamentados produzidos
pelos Profs. Doutores Ana Paula Pais Rodrigues Fonseca Relvas e
Leandro da Silva Almeida, professores catedráticos da Universidade
de Coimbra e do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade
do Minho, respectivamente, considera que a actividade científica e
pedagógica desenvolvida pelo Doutor Saúl Neves de Jesus satisfaz
plenamente os requisitos previstos no artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, pelo que foi aprovada por unanimidade
a nomeação definitiva como professor catedrático na Universidade
do Algarve.
A Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais, Maria de Lurdes Ferreira Cabral Usera de
Vasconcelos.
30 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Rectificação n.o 628/2005. — Por ter saído com inexactidão a
publicação do contrato (extracto) n.o 1622/2004, referente a Rui
Gomes Mendonça Neves, inserta no Diário da República, 2.a série,
n.o 270, de 17 de Novembro de 2004, rectifica-se que onde se lê
«com efeitos a partir de 27 de Setembro de 2004 e até 11 de Fevereiro
de 2005» deve ler-se «de 27 de Setembro de 2004 a 14 de Fevereiro
de 2005».
22 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Despacho (extracto) n.o 8692/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Janeiro de 2005 da reitora da Universidade de Aveiro:
Doutor José Carlos Fontes das Neves Lopes, professor auxiliar além
do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro —
nomeado definitivamente na mesma categoria, por urgente conveniência de serviço, a partir de 10 de Novembro de 2004, inclusive.
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico reunido em 11 de Janeiro de 2005, com base
nos pareceres circunstanciados e fundamentados dos Doutores Maria
Celeste da Silva do Carmo e João de Lemos Pinto, ambos professores
catedráticos da Universidade de Aveiro, sobre o relatório de actividade
científica e pedagógica desenvolvido pelo Doutor José Carlos Fontes
das Neves Lopes durante o quinquénio de 1999-2004 e louvando-se
na votação efectuada pelos professores catedráticos e associados em
exercício efectivo de funções, deliberou, por unanimidade e por votação nominal justificada, propor a sua nomeação definitiva como professor auxiliar desta Universidade.
O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.
1 de Abril de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.

Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico da Universidade de Aveiro aprovou, em reunião de 17 de Novembro de 2004, a contratação como professora
auxiliar convidada além do quadro de pessoal docente desta Universidade da Doutora Anabela Gomes Correia.
A proposta de convite veio acompanhada dos pareceres previstos
no n.o 2 do artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
antes citado, tendo sido subscritos pelos Doutores Joaquim José Borges Gouveia, Henrique Manuel Morais Diz, ambos professores catedráticos da Universidade de Aveiro, e Luís Gonzalez Fernández, professor titular da Universidade de Salamanca.
Com base nesses pareceres favoráveis e na análise do curriculum
vitae da candidata o conselho científico da Universidade de Aveiro
é de parecer que a Doutora Anabela Gomes Correia, pelo seu currículo
profissional no domínio da gestão, pela sua preparação técnica e pela
sua acção pedagógica a nível de formação inicial e pós-graduação,
reúne os requisitos necessários ao exercício da docência como professora auxiliar convidada.
O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.
1 de Abril de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 8694/2005 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Setembro de 2004 da reitora da Universidade de Aveiro:
Maria Filomena Henriques Pereira Tavares — nomeada definitivamente assistente administrativa do quadro do pessoal não docente
da Universidade de Aveiro, por transferência, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Abril de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 8695/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Junho de 2004 do vice-reitor da Universidade de Aveiro,
no uso de delegação de competências [despacho n.o 11 562/2003
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 135, de
12 de Junho de 2003]:
Doutor José Manuel de Azevedo Duarte — contratado como professor auxiliar convidado, a título gratuito, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente
conveniência de serviço, a partir de 16 de Outubro de 2004.
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico da Universidade de Aveiro aprovou, em reunião de 16 de Junho de 2004, a contratação como professor auxiliar
convidado, a título gratuito, além do quadro de pessoal docente desta
Universidade, do Doutor José Manuel de Azevedo Duarte.
A proposta de convite veio acompanhada dos pareceres previstos
no n.o 2 do artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
antes citado, tendo sido subscritos pelos Doutores Helena Maria da
Silva Santana, Sara Carvalho Aires Pereira e Jorge Manuel Salgado
de Castro Correia, todos professores auxiliares da Universidade de
Aveiro.
Com base nesses pareceres favoráveis e na análise do curriculum
vitae do candidato, o conselho científico da Universidade de Aveiro
é de parecer que o Doutor José Manuel de Azevedo Duarte, pelo
seu currículo profissional no domínio das culturas musicais de ascendência afro-americana, pela sua preparação técnica e pela sua acção
pedagógica a nível do jazz e história do jazz, reúne os requisitos necessários ao exercício da docência como professor auxiliar convidado.
O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.
1 de Abril de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.
Despacho (extracto) n.o 8696/2005 (2.a série). — Por despacho
de 22 de Outubro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Aveiro,
no uso de delegação de competências [despacho n.o 11 562/2003

