N.o 32 — 14 de Fevereiro de 2006

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Julho de 2005. (Não carece 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, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico, reunido em 20 de Abril de 2005, com base
nos pareceres circunstanciados e fundamentados dos Doutores Joaquim da Costa Leite e Carlos Manuel Martins Costa, professores
associados 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 Doutor José Carlos Hernandez Companioni, pelo
seu currículo profissional no domínio do turismo e pela sua preparação
técnica e pela sua acção pedagógica a nível de licenciatura e pós-graduação, reúne os requisitos necessários ao exercício da docência
como professor auxiliar visitante.
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de Contas, ao abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado
com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
31 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Divisão do Expediente e
Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 3476/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 27 de Outubro de 2005:
Licenciada Aida Maria Guerreiro Paulino — celebrado contrato administrativo de provimento como assistente convidada a tempo parcial
(20 %) e em regime de acumulação, além do quadro de pessoal
docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência
urgente de serviço, a partir de 2 de Novembro de 2005. (Isento
de visto ou anotação do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto
no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
31 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Divisão do Expediente e
Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.
19 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima
Moreira Duarte.
Despacho (extracto) n.o 3474/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Janeiro de 2005 do vice-reitor da Universidade de Aveiro,
no uso de delegação de competências [despacho n.o 11 562/2003
(2.a série), in Diário da República, 2.a série, n.o 135, de 12 de Junho
de 2003]:
Doutor Miguel Angel Guevara López — contratado como professor
auxiliar visitante 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 13 de Setembro de 2005.
(Não carece 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, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico, reunido em 2 de Fevereiro de 2005, com
base nos pareceres circunstanciados e fundamentados dos Doutores
Osvaldo Manuel da Rocha Pacheco e Augusto Marques Ferreira da
Silva, professores auxiliares 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 Doutor Miguel Angel Guevara López, pelo seu
currículo profissional no domínio da informática, nomeadamente em
processamento de imagem, e pela sua preparação técnica e pela sua
acção pedagógica a nível de informática reúne os requisitos necessários
ao exercício da docência como professor auxiliar visitante.
O Presidente do Conselho Científico, Joaquim Manuel Vieira.
19 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima
Moreira Duarte.
Rectificação n.o 215/2006. — Por ter saído com inexactidão a
publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 14, de 19
de Janeiro de 2006, a p. 893, relativa ao concurso documental para
preenchimento de um lugar de professor catedrático do grupo/subgrupo 5, Física, edital n.o 40/2006, com a referência CD-Q-73-DRH/2005,
rectifica-se que onde se lê «VII — O concurso destina-se [. . .] sendo
dada preferência aos candidatos com currículo científico na área de
Física da Matéria Condensada/Espectroscopia e do Estado Sólido.» deve
ler-se «VII — O concurso destina-se [. . .] sendo dada preferência aos
candidatos com currículo científico na área de Física da Matéria Condensada: Espectroscopia do Estado Sólido.».
24 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima Moreira
Duarte.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extracto) n.o 3475/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 7 de Julho de 2005:
Licenciados Henrique Manuel Gil Martins, Henrique Manuel Sacramento Fernandes e Leopoldina Luís António Vicente — autorizada
a celebração de contratos administrativos de provimento como assistentes convidados a tempo parcial (30 %) e em regime de acumulação, além do quadro de pessoal docente da Universidade da
Beira Interior, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 1 de Setembro de 2005. (Isento de visto do Tribunal

Despacho (extracto) n.o 3477/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 7 de Julho de 2005:
Licenciados Almerinda Forte Alves da Silva e Joaquim Luís Mendes
Robalo — autorizada a celebração de contratos administrativos de
provimento como professores associados convidados a tempo parcial (10 %) e em regime de acumulação, além do quadro de pessoal
docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência
urgente de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2005. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no artigo 46.o,
n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de
26 de Agosto.)
31 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Divisão do Expediente e
Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 3478/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 30 de Setembro de 2005:
Licenciado António Gonçalves Rodrigues — celebrado contrato administrativo de provimento como professor associado convidado a
tempo parcial (10 %) e em regime de acumulação, além do quadro
de pessoal docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência urgente de serviço, a partir de 3 de Outubro de 2005.
(Isento de visto ou anotação do Tribunal de Contas, ao abrigo
do disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
31 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Divisão do Expediente e
Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 3479/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 7 de Julho de 2005:
Licenciado Carlos Manuel de Moura Martins Leitão — celebrado contrato administrativo de provimento como professor associado convidado a tempo parcial (30 %) e em regime de acumulação, além
do quadro de pessoal docente da Universidade da Beira Interior,
por conveniência urgente de serviço, a partir de 1 de Setembro
de 2005. (Isento de visto ou anotação do Tribunal de Contas, ao
abrigo do disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
31 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Divisão do Expediente e
Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 3480/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 7 de Julho de 2005:
Licenciado José Orlando Barata Mendes — celebrado contrato administrativo de provimento como professor associado convidado a
tempo parcial (20 %) e em regime de acumulação, além do quadro
de pessoal docente da Universidade da Beira Interior, por conveniência urgente de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2005.
(Isento de visto ou anotação do Tribunal de Contas, ao abrigo
do disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
31 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Divisão do Expediente e
Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 3481/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 7 de Julho de 2005:
Licenciados Paula Cristina da Rosa Nunes, Ana Gabriela Martins
de Figueiredo de Almeida, Pedro Monteiro Protásio, Maria Fernanda Nunes Ribeiro Costa Marcelo, João José Lopes Serrasqueiro

