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Coordenador . . . . . . . . . . .
345
4
Técnica profissional de mecanotecnia, mecânica ou electricidade.

Coordenador (área dos serviços
técnicos).

1
Coordenador . . . . . . . . . . .

Índice
Escalão
Carreira
Categoria

Coordenador (área de electrónica e electrotecnia).

Técnico profissional — especialista principal (área de mecanotecnia, mecânica ou electricidade).
Mário dos Santos Amaral . . . . . .

2 de Dezembro de 2005. — A Reitora, Maria Helena Nazaré.

Técnico profissional — especialista principal (área de electrónica e electrotecnia).

29 de Novembro de 2005. — O Reitor, Adriano Lopes Gomes
Pimpão.

Luís António Abreu da Costa . . .

Candidaturas para o curso de Assessoria de Administração
(regime nocturno) na Escola Superior de Gestão, Hotelaria
e Turismo — 12 e 13 de Dezembro de 2005;
Selecção dos candidatos — 14 de Dezembro de 2005;
Afixação das listas seriadas — 15 de Dezembro de 2005;
Reclamações — de 16 a 19 de Dezembro de 2005;
Matrículas nos Serviços Académicos da Universidade do
Algarve — 20 e 21 de Dezembro de 2005.

Nome do funcionário

Aviso n.o 11 526/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 24.o do Regulamento dos Cursos Bietápicos de Licenciatura
das Escolas de Ensino Superior Politécnico, aprovado pela Portaria
n.o 413-A/98, de 17 de Julho, torna-se público que, sob proposta do
conselho directivo da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
da Universidade do Algarve, os prazos de candidatura, selecção, seriação, matrícula, inscrição e reclamação a observar no âmbito do 2.o ciclo
das licenciaturas bietápicas para o curso de Assessoria de Administração (regime nocturno) da Escola Superior de Gestão, Hotelaria
e Turismo para o contigente b3) constante do artigo 13.o da portaria
acima referenciada são os seguintes:

a

Reitoria

o

2 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

Categoria

o

Despacho n.o 26 101/2005 (2.a série). — Por despacho de 25
de Novembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve, nomeio,
em regime de substituição, considerando a vacatura do lugar, nos
termos e ao abrigo do disposto no artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, na
redacção conferida pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, o licenciado
em Engenharia Civil Fernando Luís de Sousa Neto para o cargo de
director de serviços dos Serviços Técnicos da Universidade do Algarve.
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8 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

3

Mestre José Manuel Sousa de São José — autorizado o contrato administrativo de provimento como assistente convidado, em regime
de tempo integral, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
da Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2005, pelo período
de um ano, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 140.

Técnica profissional de electrónica e electrotecnica.

Contrato (extracto) n.o 1713/2005. — Por despacho de 15 de
Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

20 de Outubro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

Índice

Mestre Antónia Maria Jimenez Ros — autorizado o contrato administrativo de provimento como assistente em regime de exclusividade na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço, com efeitos
a partir de 28 de Julho de 2005, pelo período de seis anos, prorrogável por um biénio, auferindo a remuneração ilíquida mensal
correspondente ao índice 145, considerando-se rescindido o contrato anterior.

Escalão

Contrato (extracto) n.o 1712/2005. — Por despacho de 6 de
Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:

Carreira

27 de Setembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

Após reclassificação

Licenciada Maria Dulce Henriques Tavares — autorizado o contrato
administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial (20 %), para a Escola Superior
de Saúde de Faro, da Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro de
2005, pelo período de um ano, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao índice 185, considerando-se rescindido
o contrato anterior.

Actual

Contrato (extracto) n.o 1711/2005. — Por despacho de 12 de
Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:

Reclassificação profissional

20 de Setembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.

Despacho n. 26 102/2005 (2. série). — Nos termos do n. 5 do artigo 6. do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, determino, com efeitos a partir da data da publicação, que sejam
efectuadas as reclassificações profissionais dos funcionários da Universidade de Aveiro, nos termos da alínea e) do artigo 4.o e dos artigos 6.o e 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro,
constantes do mapa anexo:

períodos, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente
ao índice 140.
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