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2005, inclusive. (Não carece de fiscalização prévia, nos termos do
n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

UNIVERSIDADE DE LISBOA

16 de Junho de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.

Faculdade de Medicina

Despacho (extracto) n.o 14 818/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências
e Tecnologia (FCTUC) de 9 de Junho de 2005, nos termos do n.o 2.2
do despacho de delegação de competências do reitor publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Concedida a licença sabática ao abrigo do n.o 1 do artigo 77.o
do ECDU:
Ao Doutor Alcides José Sousa Castilho Pereira, professor associado
do Departamento de Ciências da Terra — durante o ano lectivo
de 2005-2006, com início em 12 de Setembro de 2005.
Ao Doutor António Costa Dias de Figueiredo, professor catedrático
do Departamento de Engenharia Informática — durante o ano lectivo de 2005-2006, com início em 1 de Setembro de 2005.
Ao Doutor Custódio Francisco de Melo Loureiro, professor auxiliar,
em exercício de funções no Departamento de Física — durante o
ano lectivo de 2005-2006, com início em 12 de Setembro de 2005.
Ao Doutor Fernando Davide de Sousa e Sampaio dos Aidos, professor
auxiliar, em exercício de funções no Departamento de
Física — durante o ano lectivo de 2005-2006, com início em 12
de Setembro de 2005.
(Não carecem de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Junho de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 14 819/2005 (2.a série). — Por despachos do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências
e Tecnologia (FCTUC) de 9 de Junho de 2005, nos termos do n.o 2.1
do despacho de delegação de competências do reitor publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Concedida a dispensa de serviço docente ao abrigo dos n.os 1
e 2 do artigo 27.o do ECDU:
Ao engenheiro Nuno Albino Vieira Simões, assistente no Departamento de Engenharia Civil — durante o 1.o semestre do ano lectivo
de 2005-2006, com início em 12 de Setembro de 2005.
À engenheira Andreia Sofia Carvalho Pereira, assistente no Departamento de Engenharia Civil — durante o 2.o semestre do ano lectivo de 2005-2006, com início em 13 de Fevereiro de 2006.
À engenheira Aldina Maria da Cruz Santiago, assistente no Departamento de Engenharia Civil — durante o ano lectivo de 2005-2006,
com início em 12 de Setembro de 2005.
Ao engenheiro Fernando Eduardo Rodrigues Marques, assistente no
Departamento de Engenharia Civil — durante o ano lectivo de
2005-2006, com início em 12 de Setembro de 2005.
17 de Junho de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
o
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Despacho (extracto) n.o 14 822/2005 (2.a série). — Por despachos do vice-reitor da Universidade de Lisboa:
De 7 de Outubro de 2004:
Tânia Manuela Oliveira Simões — celebrado contrato de trabalho a
termo certo, nos termos da alínea c) do n.o 2 do artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com o
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro, pelo
período de um ano, eventualmente renovável, com a Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa, para exercer funções correspondentes às de estagiária da carreira técnica superior (escalão 1,
índice 321), com efeitos a partir de 1 de Junho de 2005.
Daniela Luísa Pereira Neves Mendes — celebrado contrato de trabalho a termo certo, nos termos da alínea c) do n.o 2 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com o
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro, pelo
período de um ano, eventualmente renovável, com a Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa, para exercer funções correspondentes às de técnica de informática estagiária (escalão 1,
índice 290), com efeitos a partir de 1 de Junho de 2005.
De 3 de Março de 2005:
Ana Luísa Serra Caetano — celebrado contrato de trabalho a termo
certo, nos termos da alínea c) do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com o artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro, pelo período de um ano,
eventualmente renovável, com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, para exercer funções correspondentes às de
estagiária da carreira técnica superior (escalão 1, índice 321), com
efeitos a partir de 1 de Junho de 2005.
Sandra Filipa de Jesus Marinho Cardoso Franganito — celebrado contrato de trabalho a termo certo, nos termos da alínea c) do n.o 2
do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com o artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro, pelo período de um ano, eventualmente renovável, com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, para exercer funções
correspondentes às de assistente administrativa (escalão 1,
índice 199), com efeitos a partir de 1 de Junho de 2005.
Vivelinda Maria Guerreiro — celebrado contrato de trabalho a termo
certo, nos termos da alínea c) do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com o artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro, pelo período de um ano,
eventualmente renovável, com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, para exercer funções correspondentes às de
estagiária da carreira técnica superior (escalão 1, índice 321), com
efeitos a partir de 1 de Junho de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.

UNIVERSIDADE DO MINHO
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Despacho (extracto) n. 14 820/2005 (2. série). — Por despacho do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências
e Tecnologia (FCTUC) de 12 de Junho de 2005, nos termos do n.o 2.3
do despacho de delegação de competências do reitor publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Mestre José Paulo Elvas Duarte de Almeida, assistente no Departamento de Matemática — concedida equiparação a bolseiro sem
vencimento fora do País pelo período de um semestre lectivo, a
partir de 1 de Setembro de 2005.
20 de Junho de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 14 821/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Maio de 2005 do presidente do conselho directivo:
Doutor Juan Carlos Bayón Rueda — contratado como professor catedrático visitante, a 0 %, de 1 a 30 de Junho de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia, nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
20 de Junho de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.

Escola de Ciências da Saúde
Despacho n.o 14 823/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto no artigo 36.o do Código do Procedimento Administrativo e
face ao estabelecido no n.o 2 do despacho n.o 9557/2005 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 82, de 28 de Abril
de 2005, subdelego na vice-presidente da Escola de Ciências da Saúde,
Prof.a Doutora Maria Cecília Lemos Pinto Estrela Leão, as competências que estão delegadas no presidente da Escola pelo n.o 1
do mesmo despacho.
2 — A presente subdelegação de competências produz efeitos a
partir da data da sua publicação no Diário da República, considerando-se ratificados os actos entretanto praticados.
28 de Abril de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora, Sérgio Machado dos Santos.

Escola de Engenharia
Despacho n.o 14 824/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.o e 36.o do Código do Procedimento Administrativo e no despacho RT-18/2005, de 11 de Abril, publicado no Diário

