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gado o respectivo contrato até final do ano escolar (14 de Outubro
de 2005). (Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto
no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
3 de Outubro de 2005. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
Despacho (extracto) n.o 22 001/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 1 de Outubro de 2005:
Mestre Isabel Maria dos Santos Falé, assistente com contrato administrativo de provimento nesta Universidade — prorrogado o respectivo contrato até final do ano escolar (14 de Outubro de 2005).
(Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto no
artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
3 de Outubro de 2005. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
Despacho (extracto) n.o 22 002/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 1 de Setembro de 2005:
Mestre Maria do Rosário da Costa Bastos, assistente com contrato
administrativo de provimento nesta Universidade — prorrogado o
respectivo contrato até final do ano escolar (14 de Outubro de
2005). (Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto
no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
3 de Outubro de 2005. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
Despacho (extracto) n.o 22 003/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 7 de Outubro de 2005:
Mestre Maria do Rosário de Abreu de Matos Bernardo, assistente
com contrato administrativo de provimento nesta Universidade — prorrogado o respectivo contrato, por ter requerido as provas de doutoramento, até à sua realização. (Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado
com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
10 de Outubro de 2005. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
Despacho (extracto) n.o 22 004/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 7 de Outubro de 2005:
Mestre Fernando José Pires Caetano, assistente com contrato administrativo de provimento nesta Universidade — prorrogado o respectivo contrato, por ter requerido as provas de doutoramento,
até à sua realização. (Isento de visto do Tribunal de Contas, atento
o disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o,
n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
10 de Outubro de 2005. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Despacho (extracto) n.o 22 005/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 13 de Agosto de 2005:
Doutora Célia Maria Miguel Antunes, assistente — admitida como
professora auxiliar provisória, através de contrato administrativo
de provimento, por urgente conveniência de serviço, pelo período
de cinco anos, com efeitos a 15 de Junho de 2005, rescindindo
o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Agosto de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 22 006/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 6 de Junho de 2005:
Doutora Cristina Maria Pinto da Gama de Castro Pereira, assistente —
admitida como professora auxiliar provisória, através de contrato
administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço,
pelo período de cinco anos, com efeitos a 5 de Maio de 2005,
rescindindo o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Agosto de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
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Despacho (extracto) n.o 22 007/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 7 de Julho de 2005:
Doutor Fernando Manuel Santos Martins, assistente — admitido
como professor auxiliar provisório, através de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, pelo
período de cinco anos, com efeitos a 17 de Maio de 2005, rescindindo
o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Agosto de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 22 008/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 5 de Julho de 2005:
Doutor Henrique Agostinho de Oliveira Moiteiro Vicente, assistente — admitido como professor auxiliar provisório, através de
contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, pelo período de cinco anos, com efeitos a 1 de Abril
de 2005, rescindindo o contrato anterior a partir da mesma data.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Agosto de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 22 009/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 19 de Agosto de 2005:
Doutor João José Roma Paços Pereira de Castro, assistente convidado — admitido como professor auxiliar provisório, através de
contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, pelo período de cinco anos, com efeitos a 20 de Agosto
de 2005, rescindindo o contrato anterior a partir da mesma data.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Agosto de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 22 010/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 20 de Julho de 2005:
Doutor Miguel Nuno Geraldo Viegas dos Santos Elias, assistente — admitido como professor auxiliar provisório, através de
contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, pelo período de cinco anos, com efeitos a 13 de Julho
de 2005, rescindindo o contrato anterior a partir da mesma data.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Agosto de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 22 011/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 1 de Julho de 2005:
Doutor Paulo Fernando Lopes Resende da Silva, assistente — admitido como professor auxiliar provisório, através de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, pelo
período de cinco anos, com efeitos a 2 de Março de 2005, rescindindo o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Agosto de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 22 012/2005 (2.a série). — Por despachos do reitor da Universidade de Évora de 4 de Julho de 2005:
Doutor Nuno Maria Gonçalves Soares Franco, assistente — admitido
como professor auxiliar provisório, através de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, pelo
período de cinco anos, com efeitos a 21 de Maio de 2005, rescindindo
o contrato anterior a partir da mesma data.
Doutora Sandra Maria Santos Vinagre, assistente — admitida como
professora auxiliar provisória, através de contrato administrativo
de provimento, por urgente conveniência de serviço, pelo período
de cinco anos, com efeitos a 20 de Abril de 2005, rescindindo o
contrato anterior a partir da mesma data.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Agosto de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 22 013/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 8 de Agosto de 2005:
Mestre João Manuel Barros de Matos, assistente convidado — admitido como assistente, através de contrato administrativo de pro-
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vimento, por urgente conveniência de serviço, pelo período de seis
anos, com efeitos a 9 de Agosto de 2005, rescindindo o contrato
anterior a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
23 de Agosto de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 22 014/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 20 de Setembro de
2005:
Licenciada Fátima de Jesus Folgôa Baptista, assistente — prorrogado
o contrato por um biénio, com efeitos a 20 de Dezembro de 2005,
com total dispensa de serviço docente. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Setembro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 22 015/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 8 de Agosto de 2005:
Licenciado António Francisco de Jesus Leirão, assistente convidado
a 100 % — admitido, por urgente conveniência de serviço, por contrato administrativo de provimento, como assistente convidado, a
60 %, pelo período de um ano, renovável, com efeitos a 16 de
Setembro de 2005, considerando-se rescindido o contrato anterior
a partir da mesma data. (Não careceu de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
6 de Outubro de 2005. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
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Faculdade de Economia
Despacho n.o 22 016/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 35.o e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, nos artigos 17.o, n.o 1, alínea a), e 27.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, e no artigo 11.o dos Estatutos da Faculdade
de Economia da Universidade Nova de Lisboa, constantes do aviso
n.o 7229/2003, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 149,
de 1 de Julho de 2003, delego no Prof. Doutor Avelino Miguel da
Mota de Pina e Cunha, vogal do conselho diredtivo desta Faculdade,
a competência para autorizar a realização de despesas relacionadas
com o funcionamento do MBA, até ao limite de E 1000, cumpridas
as regras legais pertinentes.
30 de Setembro de 2005. — O Director, José Ferreira Machado.
Despacho n.o 22 017/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho científico da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa de 4 de Outubro de 2005, proferido por
delegação, foram nomeados os docentes a seguir indicados para fazerem parte do júri para apreciação do pedido de equivalência ao grau
de mestre apresentado por Paula Margarida Lavrador Ribeiro Calado
Gancho:
Presidente — Doutora Maria Antonieta Ejarque Cunha e Sá,
professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
Vogais:
Doutora Maria Clara Reynaud Campos Trocado Costa Duarte,
professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
Doutora Maria Catarina Salema Roseta Palma, professora
auxiliar do Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa.
6 de Outubro de 2005. — O Director, José António Ferreira
Machado.

Faculdade de Letras
Aviso n.o 9194/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 1.o e no n.o 1 do artigo 3.o da Lei n.o 26/94, de 19
de Agosto, publica-se a lista de subsídios concedidos pela Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa durante o 1.o semestre de 2005:
Montante
(em euros)

Beneficiário

Serviços de Acção Social da Universidade
de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fundação da Universidade de Lisboa . . . . .
Associação de Estudantes da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa . . . . . .

Data

750
14 000

27-6-2005
16-6-2005

1 300

3-5-2005

6 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Álvaro Pina.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Aviso n.o 9195/2005 (2.a série). — Requisição de funcionários
detentores da categoria de técnico superior de 2.a ou 1.a classe da área
de relações internacionais. — O presente aviso destina-se apenas a funcionários públicos, vinculados à administração central, possuidores
da categoria de técnico superior de 2.a ou 1.a classe com experiência
na área das relações internacionais.
O local de trabalho será na Reitoria da Universidade Nova de
Lisboa, sita no Campus de Campolide, em Lisboa.
Os interessados deverão enviar, até ao dia 21 de Outubro de 2005,
curriculum vitae detalhado para Reitoria da Universidade Nova de
Lisboa, Divisão de Recursos Humanos, Campus de Campolide,
1099-085 Lisboa, telefone 213715600.
O presente aviso não constitui qualquer obrigação para a Universidade Nova de Lisboa em desencadear a requisição pretendida
caso todas as candidaturas se considerem desadequadas.
3 de Outubro de 2005. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 22 018/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Setembro de 2005 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação:
Licenciada Amélia Clara de Carvalho Mendes Osório — prorrogado
o contrato, por um biénio, como assistente além do quadro da
Faculdade de Economia desta Universidade, com efeitos a partir
de 24 de Maio de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
30 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 22 019/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Agosto de 2005 do vice-reitor da Universidade do
Porto, por delegação:
Licenciado Hernâni Manuel da Silva Lobo Maia Gonçalves — contratado, por conveniência urgente de serviço, como monitor, além
do quadro, do Departamento de Matemática Aplicada da Faculdade
de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir de 15 de Setembro e até 15 de Dezembro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
30 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Medicina
Deliberação n.o 1380/2005. — Por despacho do director da Faculdade de 27 de Setembro de 2005:
Doutora Alexandra Matias Pereira da Cunha Coelho de Macedo,
professora auxiliar — concedida equiparação a bolseiro no País no
dia 10 de Outubro de 2005.
Doutora Alexandra Matias Pereira da Cunha Coelho de Macedo,
professora auxiliar — concedida equiparação a bolseiro fora do País
no período de 29 de Novembro a 3 de Dezembro de 2005.
3 de Outubro de 2005. — O Secretário, Manuel Sobral Torres.

