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A proposta veio acompanhada pelo parecer previsto no n.o 2 do
artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, o qual
foi subscrito pelos professores catedráticos Profs. Doutores José
Manuel da Costa Alves Marques, José Manuel Nunes Salvador Tribolet e João Emílio Segurado Martins, todos deste Instituto.
Com base no parecer favorável e fundamentado na análise do curriculum vitae, o conselho científico foi de parecer que o Professor António Artur Ferreira da Silva preenche as condições adequadas ao
exercício da docência na categoria mencionada.
27 de Julho de 2005. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
13 de Janeiro de 2006. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 2967/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 15 de Setembro de 2005:
Klaas Adriaan Zachariasse — autorizado o contrato administrativo
de provimento para exercer as funções de professor catedrático
convidado a 0 % no Instituto Superior Técnico, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 15 de Setembro de
2005, válido pelo período de um ano. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
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.
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, aprovou, por unanimidade, em 20 de Julho de 2005, a proposta respeitante à contratação
do Doutor Klaas Adriaan Zachariasse como professor catedrático
convidado a 0 %, pelo período de um ano.
A proposta veio acompanhada pelo parecer previsto no n.o 2 do
artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, o qual
foi subscrito pelos professores catedráticos do Instituto Superior Técnico Doutores Sílvia Marília de Brito Costa, José Manuel Gaspar
Martinho e António Luís Vieira de Andrade Maçanita.
Com base no parecer favorável e fundamentado na análise do curriculum vitae, o conselho científico foi de parecer que o Doutor Klaas
Adriaan Zachariasse preenche as condições adequadas ao exercício
da docência na categoria mencionada.
20 de Julho de 2005. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
13 de Janeiro de 2006. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 2968/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 15 de Setembro de 2005:
Carlos Manuel Sola Pereira da Mata — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de professor auxiliar convidado, a 40 %, no Instituto Superior Técnico, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a partir de 15 de Setembro
de 2005, válido pelo período de um ano. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
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.
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, aprovou, por unanimidade, em 20 de Julho de 2005, a proposta respeitante à contratação
do professor Carlos Manuel Sola Pereira da Mata como professor
auxiliar convidado, a 40 %, pelo período de um ano.
A proposta veio acompanhada pelo parecer previsto no n.o 2 do
artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, o qual
foi subscrito pelos professores catedráticos Doutores Manuel José
Moreira de Freitas, José Manuel Gutierrez Sá da Costa, Paulo António
Firme Martins e Carlos Alberto Mota Soares e pelos professores associados Doutores Jorge Manuel da Conceição Rodrigues e Pedro Jorge
Martins Coelho, todos deste Instituto.
Com base no parecer favorável e fundamentado na análise do curriculum vitae, o conselho científico foi de parecer que o professor
Carlos Manuel Sola Pereira da Mata preenche as condições adequadas
ao exercício da docência na categoria mencionada.
20 de Julho de 2005. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
13 de Janeiro de 2006. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
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Despacho (extracto) n.o 2969/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 15 de Setembro de 2005:
Henrique Pereira Carinhas — autorizado o contrato administrativo
de provimento para exercer as funções de professor auxiliar convidado, a 40 %, no Instituto Superior Técnico, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 15 de Setembro de
2005, válido pelo período de um ano. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
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.
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, aprovou, por unanimidade, em 20 de Julho de 2005, a proposta respeitante à contratação
do engenheiro Henrique Pereira Carinhas como professor auxiliar
convidado, a 40 %, pelo período de um ano.
A proposta veio acompanhada pelo parecer previsto no n.o 2 do
artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, o qual
foi subscrito pelos professores catedráticos Doutores Júlio Martins
Montalvão e Silva, Carlos Alberto Mota Soares, José Manuel Gutierrez Sá da Costa, Manuel José Moreira de Freitas, Carlos Augusto
Gomes de Moura Branco, José Carlos Fernandes Pereira e Paulo
António Firme Martins e pelo professor associado Doutor Fernando
António Pina da Silva, todos deste Instituto.
Com base no parecer favorável e fundamentado na análise do curriculum vitae, o conselho científico foi de parecer que o engenheiro
Henrique Pereira Carinhas preenche as condições adequadas ao exercício da docência na categoria mencionada.
20 de Julho de 2005. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
13 de Janeiro de 2006. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.
Despacho (extracto) n.o 2970/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 12 de Janeiro de 2006:
Renato Jorge Caleira Nunes, professor auxiliar do Instituto Superior
Técnico — nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos a partir de 25 de Outubro de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório final do processo de nomeação definitiva
de Renato Jorge Caleira Nunes
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico, reunida em 21 de Outubro de 2005, com base nos pareceres emitidos pelos professores catedráticos deste Instituto Doutores
José Manuel da Costa Alves Marques, José Manuel Nunes Salvador
Tribolet e João Emílio Segurado Pavão Martins, 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
maioria, a nomeação definitiva como professor auxiliar do Doutor
Renato Jorge Caleira Nunes por se encontrarem preenchidos os requisitos do n.o 4 do mesmo artigo.
21 de Outubro de 2005. — O Presidente-Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
16 de Janeiro de 2006. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria
Aviso n.o 1436/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor de
19 de Outubro de 2005, é aprovado o Regulamento de Estágios da
licenciatura em Biologia, ramo científico, e da licenciatura em Ecologia
Aplicada, criadas pelo senado universitário em plenário do dia 30 de
Janeiro de 2003, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 86,
de 11 de Abril de 2003.
O disposto no presente documento regulamenta o estágio da licenciatura em Biologia, ramo científico, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, consoante o despacho n.o 7213/2003 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 86, de 11 de Abril
de 2003, e da licenciatura em Ecologia Aplicada da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, consoante o despacho n.o 7212/2003
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 86, de
11 de Abril de 2003.

