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Faculdade de Medicina
Despacho n.o 388/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de
Novembro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação
(despacho n.o 17 513/2005, Diário da República, 2.a série, n.o 156, de
16 de Agosto de 2005):
Lino Manuel Martins Gonçalves, professor auxiliar de nomeação provisória além do quadro da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra — nomeado definitivamente na mesma categoria, com
efeitos a 29 de Fevereiro de 2005. (Não carece de verificação prévia
do Tribunal de Contas.)
Relatório final de nomeação definitiva como professor auxiliar
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra do
Doutor Lino Manuel Martins Gonçalves.
Nos termos conjugados dos artigos 25.o, n.o 2, e 20.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária (aprovado pelo Decreto Regulamentar n.o 448/79, de 13 de Novembro, alterado, designadamente,
pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho), e em face dos pareceres circunstanciados e fundamentados emitidos pelo Doutor Mário Gastão
Rodrigues Lopes, professor catedrático da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, e pelo Doutor Luís Augusto Pires Costa
Providência, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, acerca do relatório de actividade pedagógica
e científica apresentado pelo requerente, o plenário de professores
catedráticos do conselho científico da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, reunido em 6 de Outubro de 2005, aprovou,
por unanimidade, a nomeação definitiva como professor auxiliar da
referida Faculdade do Doutor Lino Manuel Martins Gonçalves.
14 de Dezembro de 2005. — A Directora de Administração, Célia
Maria Ferreira Tavares Cravo.
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Despacho n. 389/2006 (2. série). — Por despacho do vice-reitor proferido por delegação de 25 de Novembro, foi deferido o pedido
de escusa apresentado pelo Doutor António Manuel Pinto do Amaral
Coutinho, professor catedrático convidado da Faculdade de Medicina
desta Universidade, do júri das provas de habilitação ao título de
agregado em Medicina, área das Ciências Médicas, da mesma Faculdade, requeridas pelo Doutor José Fernando de Freitas Velosa, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 200, de 18 de Outubro
de 2005.
15 de Dezembro de 2005. — O Vice-Reitor, João Augusto Sousa
Lopes.
Despacho n.o 390/2006 (2.a série). — Nomeio, no âmbito de
competência delegada, nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 20.o
do Decreto-Lei n.o 124/99, de 20 de Abril, o júri do concurso externo
para recrutamento de dois lugares de investigador auxiliar na área
de ciência política da carreira de investigação científica do quadro
de pessoal de investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, criado pela Portaria n.o 655/88, de 29 de Setembro, alterado pelas Portarias n.os 718/91, de 23 de Junho, e 684/2002,
de 20 de Junho:
Presidente — Doutor Manuel Villaverde Cabral, investigador-coordenador e presidente do conselho científico do ICS.
Vogais:
Doutor José Ramón Montero Gibert, professor catedrático
da Universidade Autónoma de Madrid.
Doutor Leonardo Morlino, professor catedrático da Universidade de Florença.
Doutor Fernando Manuel Farelo Lopes, professor associado
do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa.
Doutor António Jorge Pais Costa Pinto, investigador principal agregado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Doutor António Miguel de Morais Barreto, investigador
principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa.
16 de Dezembro de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.
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Despacho n.o 391/2006 (2.a série). — Nomeio, no âmbito de
competência delegada, nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 20.o
do Decreto-Lei n.o 124/99, de 20 de Abril, o júri do concurso externo
para recrutamento de um lugar de investigador auxiliar na área de
antropologia social e cultural da carreira de investigação científica
do quadro de pessoal de investigador do Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa, criado pela Portaria n.o 655/88, de 29
de Setembro, e alterado pelas Portarias n.os 718/91, de 23 de Junho,
e 684/2002, de 20 de Junho:
Presidente — Doutor Manuel Villaverde Cabral, investigador-coordenador e presidente do conselho científico do ICS.
Vogais:
Doutor Carmelo Lisón Tolosana, professor catedrático jubilado da Universidade Complutense de Madrid.
Doutor Mark Harris, professor da St. Andrew’s University,
Reino Unido.
Doutor Robert Lewis Rowland, professor catedrático convidado do Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa.
Doutor João Paulo dos Santos de Pina Cabral, investigador-coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Doutora Cristiana Lage David Bastos, investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa.
16 de Dezembro de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.
Edital (extracto) n.o 14/2006 (2.a série). — O Doutor João Sousa
Lopes, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-reitor da mesma Universidade, faz saber que,
nos termos legais, se acha aberto concurso documental perante esta
Reitoria, pelo prazo de 30 dias úteis contados do dia imediato àquele
em que este extracto for publicado no Diário da República, para provimento de um lugar de professor catedrático do Departamento de
Geologia, especialidade em Cristalografia, Mineralogia e Metalogenia,
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nas condições
estabelecidas no respectivo edital, afixado nesta Reitoria e naquela
Faculdade.
20 de Dezembro de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.
Edital (extracto) n.o 15/2006 (2.a série). — O Doutor João Sousa
Lopes, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-reitor da mesma Universidade, faz saber que,
nos termos legais, se acha aberto concurso documental perante esta
Reitoria, pelo prazo de 30 dias úteis contados do dia imediato àquele
em que este extracto for publicado no Diário da República, para provimento de um lugar de professor catedrático do Departamento de
Biologia Vegetal, especialidade em Biologia Celular e Biotecnologia
Vegetal, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nas
condições estabelecidas no respectivo edital, afixado nesta Reitoria
e naquela Faculdade.
20 de Dezembro de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.
Edital (extracto) n.o 16/2006 (2.a série). — O Doutor João Sousa
Lopes, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-reitor da mesma Universidade, faz saber que,
nos termos legais, se acha aberto concurso documental perante esta
Reitoria, pelo prazo de 30 dias úteis contados do dia imediato àquele
em que este extracto for publicado no Diário da República, para provimento de um lugar de professor catedrático do Departamento de
Biologia Vegetal, especialidade em Ecologia e Biossistemática Vegetal, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nas condições estabelecidas no respectivo edital, afixado nesta Reitoria e
naquela Faculdade.
20 de Dezembro de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.
Edital (extracto) n.o 17/2006 (2.a série). — O Doutor João Sousa
Lopes, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-reitor da mesma Universidade, faz saber que,
nos termos legais, se acha aberto concurso documental perante esta
Reitoria, pelo prazo de 30 dias úteis contados do dia imediato àquele
em que este extracto for publicado no Diário da República, para provimento de um lugar de professor catedrático do Departamento de
Geologia, especialidade em Geologia Aplicada e do Ambiente, da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nas condições estabelecidas no respectivo edital, afixado nesta Reitoria e naquela
Faculdade.
20 de Dezembro de 2005. — O Vice-Reitor, J. Sousa Lopes.

