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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

N.o 91 — 11 de Maio de 2005

Despacho (extracto) n.o 10 573/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Despacho (extracto) n.o 10 580/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Licenciada Cláudia Isabel Machado Horta, assistente — concedida a
dispensa de serviço docente pelo período de 58 dias, com início
em 1 de Abril de 2005.

Licenciada Cristiana Maria da Silva Cerqueira Leal — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 20 de Janeiro de
2005, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 140, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato na categoria de assistente estagiária a partir da data supracitada. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 574/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Março de 2005 do presidente da Escola de Arquitectura
da Universidade do Minho, por delegação:
Licenciada Ana Luísa Jardim Martins Rodrigues, assistente — concedida a equiparação a bolseiro, no período de 20 a 24 de Abril
de 2005.
26 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 575/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Abril de 2005 do presidente da Escola de Ciências
da Universidade do Minho, por delegação:
Licenciado António Manuel Gonçalves Baptista, assistente — concedida equiparação a bolseiro no período de 19 a 23 de Abril de
2005.
26 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 576/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Abril de 2005 do presidente da Escola de Economia
e Gestão da Universidade do Minho, por delegação:
Doutora Minoo Farhangmehr, professora catedrática — concedida
equiparação a bolseiro no período de 23 a 28 de Maio de 2005.

27 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 581/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Janeiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Paulo Jorge Reis Mourão — celebrado contrato administrativo
de provimento como assistente, por conveniência urgente de serviço,
com efeitos a partir de 22 de Novembro de 2004, com direito ao
vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, a que
se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 582/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Março de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor José Filipe Vilela Vaz, professor auxiliar em contrato administrativo de provimento na Universidade do Minho — nomeado
definitivamente na mesma categoria com efeitos a partir de 3 de
Maio de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.

Doutor Nuno Ricardo Maia Peixinho — celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 8 de Outubro de 2004,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 195,
escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, considerando rescindido o contrato de assistente a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

O conselho científico da Escola de Ciências, constituído para este
efeito pelos professores catedráticos associados e auxiliares de nomeação definitiva em exercício efectivo de funções, reuniu em 14 de Março
de 2005 para apreciar o processo de nomeação definitiva do Doutor
José Filipe Vilela Vaz.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pelo Professor Manuel Armando Oliveira Pereira dos Santos,
professor catedrático do Departamento de Física da Universidade
de Évora, e pelo Professor José Manuel Martins Borges de Almeida,
professor catedrático da Escola de Ciências da Universidade do
Minho, o conselho científico considerou que o trabalho científico e
pedagógico do referido docente satisfaz os requisitos exigidos no
artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, pelo que
decidiu, por maioria, propor a sua nomeação definitiva como professor
auxiliar desta Universidade a partir do dia 3 de Maio de 2005.

27 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

15 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Científico da
Escola de Ciências, João Fernando Alves Ferreira.

26 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 577/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Despacho (extracto) n.o 10 578/2005 (2.a série). — Por despacho de 26 de Janeiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Mário José Macedo Marques — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidado a 60 %, por
urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir da data do
despacho autorizador, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, a que se refere o anexo I do
Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 579/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Fevereiro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor José Augusto Afonso — celebrado contrato administrativo de
provimento como professor auxiliar, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 7 de Janeiro de 2005, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 195, escalão 1,
a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro, considerando rescindido o contrato de assistente a partir
daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

27 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 583/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Março de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Luís António Carvalho Gachineiro da Cunha, professor auxiliar com contrato administrativo de provimento na Universidade
do Minho — nomeado definitivamente na mesma categoria, com
efeitos a partir de 4 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico da Escola de Ciências, constituído para este
efeito pelos professores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva em exercício efectivo de funções, reuniu em 14 de Março
de 2005 para apreciar o processo de nomeação definitiva do Doutor Luís António Carvalho Gachineiro da Cunha.
Com base nos pareceres circunstanciados e fundamentados subscritos pela Professora Maria Teresa Freire Vieira, professora catedrática do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e pelo Professor José Manuel Martins Borges de Almeida, professor catedrático
da Escola de Ciências da Universidade do Minho, o conselho científico
considerou que o trabalho científico e pedagógico do referido docente

