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N.o 32 — 14 de Fevereiro de 2006

Relatório referente à contratação da professora auxiliar convidada Gabriela Maria Ramos Gonçalves, de acordo com o
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.

unanimidade e por votação nominal justificada, propor a sua nomeação definitiva como professor associado desta Universidade.

O conselho científico da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
da Universidade do Algarve, na sua 49.a reunião plenária, de 4 de
Janeiro de 2006, com base nos pareceres previstos no Estatuto da
Carreira Docente Universitária, subscritos pelos Profs. Doutores Saul
Neves de Jesus, professor catedrático, Alexandra Isabel Dias Reis,
professora associda, Maria Cristina de Oliveira Salgado Nunes e Luís
Miguel Madeira Faísca, professores auxiliares, todos pertencentes à
Universidade do Algarve, após apreciação do curriculum vitae da Doutora Gabriela Maria Ramos Gonçalves, considerou que, pela sua experiência na actividade científica, preenche as condições adequadas ao
exercício das funções referidas no artigo 5.o do ECDU, pelo que
aprovou por unanimidade a sua contratação por cinco anos como
professora auxiliar convidada para esta Faculdade.

19 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima
Moreira Duarte.

O Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, Nuno Gonçalo Viana
Pereira Ferreira Bicho.
18 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Serviços Académicos e Administrativos
Despacho (extracto) n.o 3469/2006 (2.a série). — Por despacho
de 11 de Maio de 2005 da reitora da Universidade de Aveiro:
Doutor Luiz Fernando Ribeiro Pereira — nomeado definitivamente
professor auxiliar além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir
de 31 de Março de 2005, inclusive. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico, reunido em 3 de Maio de 2005 com base
nos pareceres circunstanciados e fundamentados dos Profs. Doutores
João de Lemos Pinto e Maria Celeste da Silva do Carmo, ambos
professores catedráticos da Universidade de Aveiro, sobre o relatório
de actividade científica e pedagógica desenvolvido pelo Doutor Luiz
Fernando Ribeiro Pereira durante o quinquénio de 2000-2005 e louvando-se na votação efectuada pelos professores catedráticos e associados em exercício efectivo de funções, deliberou, por unanimidade
e por votação nominal justificada, propor a sua nomeação definitiva
como professor auxiliar desta Universidade.
O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.
19 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima
Moreira Duarte.
Despacho (extracto) n.o 3470/2006 (2.a série). — Por despacho
de 23 de Maio de 2005 da reitora da Universidade de Aveiro:
Doutor Paulo Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro — nomeado
definitivamente professor associado do quadro do pessoal docente
da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço,
a partir de 15 de Março de 2005, inclusive. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico, reunido em 18 de Maio de 2005 com base
nos pareceres circunstanciados e fundamentados dos Profs. Doutores
José Carlos da Silva Neves e José Rodrigues Ferreira da Rocha, ambos
professores catedráticos da Universidade de Aveiro, sobre o relatório
de actividade científica e pedagógica desenvolvido pelo Doutor Paulo
Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro durante o quinquénio de
1999-2004 e louvando-se na votação efectuada pelos professores catedráticos e associados em exercício efectivo de funções, deliberou, por

O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.

Despacho (extracto) n.o 3471/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Fevereiro de 2005 da reitora da Universidade de Aveiro:
Mestre Nuno Bravo de Faria Cruz — contratado como professor auxiliar convidado em regime de tempo parcial, 50 %, além do quadro
de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Março, inclusive, e até 29 de
Julho de 2005 (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005).
(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, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico, reunido em 16 de Março de 2005, com base
nos pareceres circunstanciados e fundamentados dos Doutores
Manuel João Senos Matias, professor catedrático da Universidade
de Aveiro, Luís Joaquim Leal Lemos, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil,
da Universidade de Coimbra, e António Silva Cardoso, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Com base nesses pareceres favoráveis e na análise do curriculum
vitae do candidato o conselho científico da Universidade de Aveiro
é de parecer que o Mestre Nuno Bravo de Faria Cruz, pelo seu
currículo profissional no domínio de geotécnia e da mecânica das
rochas e pela sua preparação técnica e pela sua acção pedagógica
como docente convidado desde 1997 do Departamento de Engenharia
Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde leccionou várias disciplinas na área da Geotecnia, reúne
os requisitos necessários ao exercício da docência como professor
auxiliar convidado.
O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.
19 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima
Moreira Duarte.
Despacho (extracto) n.o 3472/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Fevereiro de 2005 da reitora da Universidade de Aveiro:
Mestre Rui Ricardo Mora dos Santos Marques — contratado como
professor auxiliar convidado a tempo parcial, 50 %, além do quadro
do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Março de 2005, inclusive,
e até 29 de Julho de 2005 (final da época de recurso do ano lectivo
2004-2005). (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, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico reunido em 16 de Março de 2005, com base
nos pareceres circunstanciados e fundamentados dos Doutores
Manuel João Senos Matias, Fernando Joaquim Fernandes Tavares
Rocha e Manuel Augusto Marques da Silva, professores catedráticos
da Universidade de Aveiro.
Com base nesses pareceres favoráveis e na análise do curriculum
vitae do candidato, o conselho científico da Universidade de Aveiro
é de parecer que o mestre Rui Ricardo Mora dos Santos Marques,
pelo seu currículo profissional no domínio da geotecnia e sondagens
e pela sua preparação técnica e pela sua acção pedagógica na leccionação de disciplinas da sua especialidade na Universidade Nova
de Lisboa, reúne os requisitos necessários ao exercício da docência
como professor auxiliar convidado.
O Presidente do Conselho Cientifíco, Joaquim Manuel Vieira.
19 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima
Moreira Duarte.
Despacho (extracto) n.o 3473/2006 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Março de 2005 da reitora da Universidade de Aveiro:
Doutor José Carlos Hernandez Companioni — contratado como professor auxiliar visitante a tempo integral além do quadro de pessoal
docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de
serviço, a partir de 18 de Março de 2005, inclusive, e até 18 de

