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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

N.o 16 — 23 de Janeiro de 2006

Aviso n.o 720/2006 (2.a série). — Por despacho de 17 de Outubro
de 2005 do presidente do conselho directivo deste Instituto, por delegação de competências:

Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.

Mestre António Eduardo Baltar Malheiro de Magalhães — rescindido
o contrato administrativo de provimento como assistente, nos termos do n.o 1 do artigo 36.o do ECDU, com efeitos a partir de
14 de Outubro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Atendendo ao currículo académico do professor auxiliar Fernando
dos Reis Condesso, e à sua prestação já longa como docente deste
Instituto, exercida com reconhecida competência, dedicação e geral
agrado quer dos doutores deste conselho científico quer do corpo
discente, e atendendo à obtenção de novo grau académico, doutor
em Direito, propomos a sua contratação para o 1.o grupo de disciplinas
do ISCSP como professor associado convidado, alterando-se assim
o seu contrato.
A proposta foi subscrita pelos professores catedráticos deste Instituto Doutores Carlos Diogo Pereira Moreira, José Adelino Eufrásio
de Campos Maltêz, António Costa de Albuquerque de Sousa Lara,
António Marques Bessa e João Abreu de Faria Bilhim e pelo professor
associado Doutor Hélder Armando dos Santos Costa.

4 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, João
Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 721/2006 (2.a série). — Por despacho de 14 de Dezembro de 2005 do presidente do conselho directivo deste Instituto, por
delegação de competências:
Mestre Sónia Margarida Pedro Sebastião — autorizada, por urgente
conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo
de provimento para exercer as funções de assistente convidada por
mais três anos, em regime de tempo parcial (50 %), com início
em 1 de Março de 2006.
Licenciada Filipa Cristina Gouveia Freitas Fernandes — autorizada,
por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de assistente convidada por mais três anos, em regime de tempo parcial (50 %),
com início em 1 de Março de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, João
Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 722/2006 (2.a série). — Por despacho de 2 de Dezembro
de 2005 do presidente do conselho directivo deste Instituto, por delegação de competências:
Doutor Julián Mora Aliseda — autorizado o contrato administrativo
de provimento, por urgente conveniência de serviço, como professor
visitante equiparado a professor catedrático, em tempo integral,
regime gratuito (0 %), no período de 2 de Dezembro de 2005 a
14 de Outubro de 2006, com efeitos à data do despacho autorizador.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 14.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.

5 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, João
Abreu de Faria Bilhim.

Instituto Superior de Economia e Gestão
Despacho n.o 1796/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa de 1 de Janeiro de 2006,
proferido por delegação do reitor da mesma Universidade de 25 de
Agosto de 2005:
Alberto Soares — renovação do contrato para prestação de serviços
de engenheiro responsável pelos postos de transformação do ISEG,
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006, pelo período de
seis meses, em regime de avença. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
10 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Vítor
da Conceição Gonçalves.

Instituto Superior Técnico
Despacho (extracto) n.o 1797/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação
de 29 de Novembro de 2005:
Victor Manuel Gonçalves de Brito — denunciado o contrato administrativo de provimento na categoria de professor auxiliar convidado a 50 %, com efeitos a partir de 13 de Março de 2006.

A personalidade em causa, docente da Universidade de Cáceres,
Espanha, é de reconhecida competência e assinalável prestígio no
seu país; fala português, tendo sido antigo docente de cursos de pós-graduações em universidades portuguesas, designadamente na Universidade da Covilhã, participando em júris de doutoramento em Portugal; perito na União Europeia e colaborador na elaboração da nova
política de desenvolvimento territorial europeu (EDEC/ETE); perito
da OCDE para as questões do Ordenamento do Território (n.o 1
do artigo 14.o do ECDU); com doutoramento em Desenvolvimento
Regional e Ordenamento do Território (áreas de ambiente, turismo,
urbanismo e economia/políticas regionais: geografia humana).
Possui prestigiada dignidade académica e desempenhou e desempenha com relevo global altas funções na Universidade de origem
e noutras: director do Departamento de Geografia, director dos cursos
de doutoramento; presidente da FUNDICOTEX espanhola (conforme prevê o n.o 3 do artigo 30). Nestes termos, propomos que
se contrate o Prof. Doutor Julián Mora Aliseda para prestar serviço
docente no ISCSP como professor visitante equiparado a professor
catedrático.
A proposta foi subscrita pelos professores catedráticos deste Instituto Doutores António Costa de Albuquerque de Sousa Lara, João
Abreu de Faria Bilhim e António Marques Bessa, pelo professor associado Doutor Hélder Armando dos Santos Costa e pelo professor
auxiliar Fernando dos Reis Condesso.

A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico, reunida em 9 de Novembro de 2005, com base nos
pareceres emitidos pelos professores catedráticos deste Instituto Doutores Amílcar dos Santos Costa Sernadas e Maria Cristina Sales Viana
Serôdio Sernadas, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho, aprovou por unanimidade a nomeação definitiva como
professor auxiliar do Doutor Paulo Alexandre Carreira Mateus, por
se encontrarem preenchidos os requisitos do n.o 4 do mesmo artigo.

5 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, João
Abreu de Faria Bilhim.

9 de Novembro de 2005. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.

Aviso n.o 723/2006 (2.a série). — Por despacho de 18 de Outubro
de 2005 do presidente do conselho directivo deste Instituto, por delegação de competências:
Fernando dos Reis Condesso, Doctor en Derecho (Universidad de
Extremadura) — autorizado o contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, para exercer as funções
de professor associado convidado, em regime de tempo integral,
por um período de cinco anos, produzindo efeitos à data do despacho autorizador. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

28 de Dezembro de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 1798/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 14 de Dezembro de 2005:
Paulo Alexandre Carreira Mateus, professor auxiliar do Instituto Superior Técnico — nomeado definitivamente na mesma categoria, com
efeitos a partir de 22 de Fevereiro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório final de processo de nomeação definitiva
de Paulo Alexandre Carreira Mateus

28 de Dezembro de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 1799/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 29 de Novembro de 2005:
Luís Fernando de Mira Amaral — denunciado o contrato administrativo de provimento na categoria de professor catedrático convidado a 30 %, com efeitos a partir de 2 de Março de 2006.
28 de Dezembro de 2005. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

