N.o 5 — 6 de Janeiro de 2006

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

seis meses, a partir de 1 de Novembro de 2005, pelo Projecto Biomabanc, financiado pelo Programa INTERREG III-B.
16 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.

Reitoria
Despacho n.o 382/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 283/83, de 21 de Junho, nomeio
para deliberar sobre o pedido de equivalência ao grau de doutor
requerido por Filomena Maria Lima Tavares e Santucci o seguinte
júri:
Presidente — Reitor da Universidade dos Açores.
Vogais:
Doutor Carlos António Alves dos Reis, professor catedrático
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Doutora Maria Fernanda Antunes de Abreu, professora
auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa.
Doutor Paulo Jorge de Sousa Meneses, professor auxiliar
da Universidade dos Açores.
Doutor Eduardo Jorge Moreira da Silva, professor auxiliar
da Universidade dos Açores.
Doutora Maria Leonor Sampaio da Silva, professora auxiliar
da Universidade dos Açores.
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funções referidas no artigo 5.o do ECDU, pelo que aprovou, por
maioria, a sua contratação como professora auxiliar convidada, em
regime de exclusividade.
A Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências
e Tecnologia, Maria da Conceição Abreu e Silva.
14 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida
Soares Barroso.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso n.o 136/2006 (2.a série). — Por despacho de 30 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Aveiro, foi constituído,
da seguinte forma, o júri para apreciação do processo de reconhecimento de habilitações a nível de mestrado requerido por Ângela
Sofia Mendes Ferreira:
Presidente — Doutor Armando Jorge Morgado Alves de Oliveira, professor associado da Universidade de Aveiro.
Vogais:
Doutor José António Sanches Ramos, professor auxiliar da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade Nova de
Lisboa.
Doutor João António de Almeida Mota, professor auxiliar
da Universidade de Aveiro.
7 de Dezembro de 2005. — O Administrador, José da Cruz Costa.

18 de Novembro de 2005. — O Vice-Reitor, José Luís Brandão da
Luz.

Instituto Superior de Contabilidade e Administração

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Despacho n.o 383/2006 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Aveiro de 6 de Dezembro de 2005, no uso
de competência delegada:

Contrato (extracto) n.o 6/2006. — Por despacho de 16 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Mestre Filomena Maria Fernandes dos Reis Conceição — autorizado
o contrato administrativo de provimento como assistente convidada,
em regime de acumulação, a 30 %, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 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 mensal ilíquida correspondente ao índice 155.
9 de Novembro de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares Barroso.
Contrato (extracto) n.o 7/2006. — Por despacho de 19 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:
Doutora Andreia de Sousa Fernandes — autorizado o contrato administrativo de provimento como professora auxiliar convidada, em
regime de exclusividade, da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 19 de Setembro de 2005, pelo período
de um ano, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 195.
Relatório referente à contratação da professora auxiliar convidada Andreia de Sousa Fernandes, de acordo como n.o 3
do artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade do Algarve, na sua reunião plenária n.o 08/05, de 12 de
Setembro, com base nos pareceres previstos no Estatuto da Carreira
Docente Universitária (ECDU), subscritos pelos Profs. Doutores
Manuela Alexandra de Abreu Serra Marques Pereira, investigadora
auxiliar do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, Miguel Nuno Sepúlveda de Gouveia Teixeira,
professor associado com agregação do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, e Manuel Aureliano
Pereira Martins Alves, professor auxiliar da Universidade do Algarve,
e após apreciação do curriculum vitae da Doutora Andreia de Sousa
Fernandes, considerou que, pela sua experiência na actividade pedagógica e científica, preenche as condições adequadas ao exercício das

Cristina Ausenda Nobre Marques Peguinho — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 2.o triénio, além do quadro, por urgente conveniência
de serviço, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de dois
anos, renovável por igual período, com início em 22 de Dezembro
de 2005 e termo em 21 de Dezembro de 2007. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Fátima Pinho.
Despacho n.o 384/2006 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Aveiro de 7 de Dezembro de 2005, no uso
de competência delegada:
Carlos Francisco da Cunha Picado, equiparado a assistente do 2.o triénio além do quadro — autorizada a celebração do contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, por
urgente conveniência de serviço, em regime de dedicação exclusiva,
pelo período de um ano, renovável por períodos bienais, com início
em 2 de Dezembro de 2005 e termo em 1 de Dezembro de 2006,
considerando-se rescindido o contrato anteriormente celebrado a
partir de 1 de Dezembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Fátima Pinho.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extracto) n.o 385/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 21 de Novembro de 2005:
Doutor João Gouveia Aparício Bento Leal — celebrado contrato
administrativo de provimento como professor auxiliar além do quadro de pessoal docente desta Universidade, por conveniência
urgente de serviço, a partir de 4 de Novembro de 2005, ficando
exonerado das anteriores funções na mesma data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Dezembro de 2005. — A Chefe de Divisão do Expediente
e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

