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Despacho n.o 3489/2006 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 5 de Janeiro de 2006, proferido
por delegação do reitor:
Licenciada Sílvia Raquel Madeira Noné, monitora da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa —
renovado o contrato por mais um ano, com efeitos a partir de
5 de Janeiro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
25 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Barroso.

Instituto de Orientação Profissional
Aviso n.o 1893/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de Janeiro
de 2006 do vice-reitor da Universidade de Lisboa:
Maryline de Almeida, técnica superior de 1.a classe do quadro de
pessoal do Instituto de Orientação Profissional — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica superior principal do
mesmo quadro, considerando-se exonerada do lugar que ocupava
com efeitos a partir da data da assinatura do termo de aceitação.
Etelvina Santos Cristóvão Morais, técnica superior de 1.a classe do
quadro de pessoal do Instituto de Orientação Profissional — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica
superior principal do mesmo quadro, considerando-se exonerada
do lugar que ocupava com efeitos a partir da data da assinatura
do termo de aceitação.
Maria Manuela Menoita da Silva Montes — técnica superior de
1.a classe do quadro de pessoal do Instituto de Orientação Profissional — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica
superior principal do mesmo quadro, considerando-se exonerada
do lugar que ocupava com efeitos a partir da data da assinatura
do termo de aceitação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Janeiro de 2006. — A Directora, Helena Maria Firmino Cansado Valente Rebelo Pinto.

N.o 32 — 14 de Fevereiro de 2006

Em face do que foi presente, entendeu-se que o Doutor Miguel
Cruz Costa Calejo tem formação e experiência em domínios que são
de interesse relevante para a actividade pedagógica, científica e de
extensão universitária do departamento proponente e desta Escola.
Assim, o conselho científico considerou que o candidato possui
currículo relevante e qualidades científicas e pedagógicas que aconselham o seu convite, o qual foi aprovado por maioria absoluta em
plenário do conselho científico.
14 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Engenharia, António M. Cunha.
30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3492/2006 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Graham Hungerford — celebrado contrato administrativo de
provimento na categoria de professor convidado equiparado a professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 1 de Dezembro de 2005 e termo em 30 de Novembro
de 2006, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 210, escalão 2, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento 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.
O conselho científico da Escola de Ciências analisou a proposta
de contratação do Doutor Graham Hungerford como professor convidado equiparado a professor auxiliar do grupo disciplinar de Física,
apresentada pelo conselho do Departamento de Física. O conselho,
tendo analisado o curriculum vitae do Doutor Graham Hungerford
e tomado conhecimento dos pareceres elaborados por três especialistas, deliberou por unanimidade aprovar a proposta do conselho
do Departamento de Física.
19 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Ciências, João Fernando Alves Ferreira.

UNIVERSIDADE DO MINHO
o

a

Despacho (extracto) n. 3490/2006 (2. série). — Por despacho
de 4 de Janeiro de 2006 do reitor da Universidade do Minho:
Doutora Natália Fernandes — celebrado contrato administrativo de
provimento como professora auxiliar, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 14 de Novembro de 2005 e termo
em 13 de Novembro de 2010, com direito ao vencimento mensal
correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere o anexo I
do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se
rescindido o contrato de assistente a partir daquela data. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3491/2006 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Outubro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Miguel Cruz Costa Calejo — celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de professor convidado equiparado
a professor associado a 50 %, por conveniência urgente de serviço,
com efeitos a partir de 3 de Novembro de 2005 e termo em 2 de
Novembro de 2006, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 220, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento 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.
O conselho científico da Escola de Engenharia da Universidade
do Minho, em sessão de 14 de Setembro de 2005, apreciou a proposta
do Departamento de Sistemas de Informação para a contratação do
Doutor Miguel Cruz Costa Calejo como professor convidado equiparado a professor associado a 50 %.
O conselho analisou o curriculum vitae e ponderou o teor do parecer
assinado por João Álvaro Carvalho, professor catedrático, e Henrique
Santos e Luís Amaral, professores associados, do Departamento de
Sistemas de Informação da Escola de Engenharia da Universidade
do Minho.

30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3493/2006 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Julho de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Marta Labastida Juan — celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado a 100 %,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2005 e termo em 31 de Agosto de 2006, com direito
ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1,
a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3494/2006 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Setembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Cláudio Filipe Ferreira da Silva — celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado a
60 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2005 e termo em 30 de Setembro de 2006,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 140,
escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3495/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Sandra Zenaide Ribeiro Andrade — nomeada provisoriamente, precedendo concurso, na categoria de técnico profissional de 2.a classe
da carreira técnico-profissional de laboratório do quadro da Universidade do Minho, com efeitos a partir da data do despacho
autorizador. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.

