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Faculdade de Direito

carreira de técnico de laboratório» e onde se lê «técnico profissional
de electrónica» deve ler-se «técnico profissional de laboratório».

Despacho (extracto) n.o 392/2006 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 23 de Novembro de 2005, proferido por delegação
do reitor, foi celebrado contrato administrativo de provimento entre
esta Faculdade e o Doutor David José Peixoto Duarte para exercer
funções de professor auxiliar, de nomeação provisória, por um quinquénio, em regime de tempo integral, com efeitos a 18 de Outubro
de 2005, considerando-se rescindido o contrato de assistente. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

5 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Miguel Teixeira de Sousa.

Faculdade de Farmácia
Aviso n.o 140/2006 (2.a série). — Concurso externo de ingresso
para selecção de um estagiário para a carreira técnica superior, área
de contabilidade, com vista ao preenchimento de um lugar vago para
técnico superior de 2.a classe do quadro de pessoal não docente da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (aviso publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 281, de 14 de Outubro de 2005). —
Nos termos do n.o 2 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho, notificam-se os candidatos admitidos que a prova de
conhecimentos gerais e específicos prevista para o dia 23 de Dezembro
de 2005, às 9 horas, foi adiada para o dia 20 de Janeiro de 2006,
às 9 horas, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa,
sita na Avenida do Professor Gama Pinto, 1649-003 Lisboa, no auditório ou em sala(s) a indicar na recepção e que não serão permitidos
elementos de consulta.

Serviços de Acção Social
Aviso n.o 141/2006 (2.a série). — Por despacho de 2 de Novembro
de 2005 do administrador para a acção social da Universidade do
Minho:
Tiago Luís Antunes Vinagre — rescindido, a seu pedido, a partir de
1 de Dezembro de 2005, o contrato individual de trabalho que
tinha assinado com estes Serviços em 2 de Julho de 2004. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)
19 de Dezembro de 2005. — O Administrador para a Acção Social,
Carlos Duarte Oliveira e Silva.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Economia

21 de Dezembro de 2005. — Pelo Presidente do Júri, Alfredo Ferreira Moita.

Despacho n.o 395/2006 (2.a série). — Por despacho de 12 de
Dezembro de 2005 do director da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, proferido por delegação de competências,
foi concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Doutor Chrysostomos Tampakis, professor auxiliar convidado desta Faculdade,
no período de 14 a 18 de Dezembro de 2005.

Faculdade de Medicina

19 de Dezembro de 2005. — A Secretária, Carmelina de Campos
Machado Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 393/2006 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 28 de Novembro de 2005, por delegação do reitor:
Doutor Eduardo Teles Castro Martins, professor auxiliar convidado
a 30 % além do quadro — reconduzido o seu contrato por um quinquénio com efeitos a 1 de Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 396/2006 (2.a série). — Por despacho de 2 de
Dezembro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:

20 de Dezembro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.

Licenciada Charlotte Louise Elizabeth Hamilton — contratada a
termo certo como assessora (equiparada), com início em 2 de
Dezembro de 2005, por um ano, renovável por iguais períodos,
até ao máximo de três anos. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 394/2006 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor de 23 de Dezembro de 2005, por delegação do reitor:

19 de Dezembro de 2005. — A Secretária, Carmelina de Campos
Machado Fernandes.

Dora Sofia Marques Gonçalves — nomeada provisoriamente, por um
ano, precedendo concurso externo, assistente administrativa, com
efeitos à data da posse.
Marcos de Oliveira Martins Alemão — nomeado provisoriamente, por
um ano, precedendo concurso externo, assistente administrativo,
com efeitos à data da posse.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Dezembro de 2005. — A Chefe de Divisão, Isabel Aguiar.

Faculdade de Medicina Dentária
Rectificação n.o 14/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) n.o 26 008/2005 (2.a série) no Diário da
República, 2.a série, n.o 240, de 16 de Dezembro de 2005, a p. 17 523,
col. 1.a, rectifica-se que onde se lê «6 de Dezembro» deve ler-se
«9 de Dezembro».
16 de Dezembro de 2005. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Rectificação n.o 15/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 231, de 2 de Dezembro
de 2005, a p. 16 878, o despacho (extracto) n.o 24 856/2005 (2.a série),
rectifica-se que onde se lê «da carreira de técnico» deve ler-se «da

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Aviso n.o 142/2006 (2.a série). — Por despacho do director do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical de 19 de Dezembro de
2005, proferido por delegação de competências [despacho
n.o 26 070/2004 (2.a série), de 16 de Dezembro]:
Paulo de Lyz Girou Martins Ferrinho, professor associado convidado
com agregação deste Instituto — concedida equiparação a bolseiro
fora do País nos dias 10, 11, 17, 18, 26 e 29 de Outubro de 2005
e 12, 14, 15, 16, 19 e 20 de Dezembro de 2005.
20 de Dezembro de 2005. — O Coordenador da DGRH, João
Mingachos.

Instituto de Tecnologia Química e Biológica
Despacho n.o 397/2006 (2.a série). — Por despacho de 7 de
Dezembro de 2005 do reitor da Universidade Nova de Lisboa, foi
autorizado o contrato de trabalho a termo certo, com a duração de
um ano, renovável automaticamente por períodos sucessivos até cinco
anos, com a categoria equivalente a investigador auxiliar, de Karina
de Bívar Xavier, a partir do dia 1 de Janeiro de 2006. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)
20 de Dezembro de 2005. — O Director, Peter Frank Lindley.

