N.o 142 — 26 de Julho de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Aviso n.o 6970/2005 (2.a série). — Por despacho do director do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical de 7 de Julho de 2005,
proferido por delegação de competências [despacho n.o 26 070/2004
(2.a série), de 16 de Dezembro de 2004]:
Luís Varandas, professor auxiliar deste Instituto — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período compreendido entre
25 e 29 de Julho de 2005.
8 de Julho de 2005. — A Coordenadora da DGRH, Maria Manuela
Monteiro Gaspar.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Secretaria-Geral
o

a

Despacho (extracto) n. 16 303/2005 (2. série). — Por despacho de 7 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor Luís Eugénio Castanheira Conceição — renovado o contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções equiparadas a investigador auxiliar da Reitoria e Serviços Centrais para exercer funções
no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
desta Universidade, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2005
e pelo período de um ano. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)
7 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
o

a

Despacho (extracto) n. 16 304/2005 (2. série). — Por despacho de 5 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Maria João Lisboa de Sousa Gomes Cabral, assistente administrativa
principal da Faculdade de Ciências desta Universidade — nomeada
definitivamente assistente administrativa especialista da mesma
Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
7 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 305/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Armando de Jesus Pinto Machado, técnico profissional de 1.a classe
(área de apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade
de Ciências desta Universidade — nomeado definitivamente técnico
profissional principal das mesmas área e Faculdade com efeitos
a partir da data da aceitação, considerando-se exonerado do lugar
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
8 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 306/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
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desta Universidade — nomeada definitivamente técnica profissional principal das mesmas área e Faculdade com efeitos a partir
da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior
a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
8 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 16 308/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Junho de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Doutora Maria Luísa Cardoso do Vale — nomeada definitivamente
professora auxiliar além do quadro da Faculdade de Ciências desta
Universidade, com efeitos a partir de 26 de Julho de 2005. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
Com base no parecer cincunstanciado e fundamentado dos professores catedráticos Carlos Maria Martins da Silva Corrêa e Manuel
Aníbal Varejão Ribeiro da Silva da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto sobre o relatório de actividade da Doutora Maria
Luísa Cardoso do Vale referente ao último quinquénio, o conselho
científico considera que a actividade científica e pedagógica desenvolvida naquele período satisfaz os requisitos do Decreto-Lei
n.o 448/79, de 13 de Novembro, ratificado pela Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, pelo que propõe a sua nomeação definitiva como professora
auxiliar.
6 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Baltazar Manuel Romão de Castro.
11 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Rectificação n.o 1273/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
que no despacho (extracto) n.o 14 773/2005, inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 127, de 5 de Julho de 2005, a p. 9805, onde se
lê «José Domingos de Almeida» deve ler-se «José Domingues de
Almeida».
5 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Rectificação n.o 1274/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
que, na publicação do edital n.o 14 772/2005, inserto no Diário da
República, 2.a série, n.o 127, de 5 de Julho de 2005, a p. 9805, referente
a Rosária de Sousa Bento de Jesus, onde se lê «assistente administrativa principal» deve ler-se «assistente administrativa especialista».
5 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Belas-Artes
Despacho n.o 16 309/2005 (2.a série). — Por despacho de 8
de Julho de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Belas-Artes da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:

Despacho (extracto) n.o 16 307/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Julho de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Licenciado António Joaquim Lima Macedo de Queirós, assistente — concedida a dispensa de serviço docente pelo período de
um ano, a partir de 1 de Outubro de 2005.
Licenciado João Adriano Fernandes Rangel, assistente — concedida
a dispensa de serviço docente pelo período de um ano, a partir
de 1 de Outubro de 2005.
Licenciado João Humberto Morgado Figueiredo Silva, assistente — concedida a dispensa de serviço docente pelo período de
um ano, a partir de 1 de Outubro de 2005.
Mestre Maria Graciela Cabral Machado, assistente — concedida a
dispensa de serviço docente pelo período de um ano, a partir de
1 de Outubro de 2005.
Licenciado Paulo Luís Ferreira de Almeida, assistente — concedida
a dispensa de serviço docente pelo período de um ano, a partir
de 1 de Outubro de 2005.

Elvira de Pinho Costa, técnica profissional de 1.a classe (área de apoio
ao ensino e à investigação científica) da Faculdade de Ciências

9 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, António Quadros Ferreira.

Leonor dos Anjos Barbosa Reis, técnica profissional de 1.a classe
(área de apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade
de Ciências desta Universidade — nomeada definitivamente técnica
profissional principal das mesmas área e Faculdade, com efeitos
a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
8 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

