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Despacho (extracto) n.o 3496/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:

Lisboa, desejo louvar publicamente a seguinte equipa, que me acompanhou durante o triénio de 2003-2006:

Licenciada Maria da Graça Rodrigues Brito de Noronha — celebrado
contrato de trabalho a termo para o exercício de funções de técnica
profissional de 2.a classe de BD, por conveniência urgente de serviço,
com efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2006, pelo período de
um ano, eventualmente renovável se o desenvolvimento do projecto
o justificar, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 199, escalão 1, a que se refere o anexo ao Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Prof. Doutor Luís Fernando Lopes Monteiro, que integrou a equipa
como subdirector da Faculdade — pela disponibilidade e sentido
de responsabilidade e empenho pessoais em todos os momentos,
no Processo de Bolonha, na coordenação de equipa de e-learning
e análise para a promoção do sucesso escolar.
Prof. Doutor António Paulo Vale Urgueira, que integrou a equipa
como subdirector da Faculdade — pela elevada competência e disponibilidade e empenhos pessoais em todos os momentos e, em
particular, nas questões da segurança, na coordenação das múltiplas
actividades internas e externas, em colaboração com o Centro de
Imagem, Imprensa e Divulgação da Informação da Faculdade, ultrapassando assim a fronteira do campus da Caparica, dando a conhecer melhor várias facetas da instituição.
Prof. Doutor António Beça Gonçalves Porto, que integrou a equipa
como subdirector-adjunto da Faculdade — pela disponibilidade,
empenho e sentido de estratégia futura na área da informatização
do campus.
Prof.a Doutora Lia Maldonado Teles de Vasconcelos, que integrou
a equipa como subdirectora-adjunta — pela disponibilidade e contribuição, sugestões e iniciativas demonstradas e pelo empenho pessoal nas questões ambientais e mobilidade, pelouro sob sua
responsabilidade.
Prof.a Doutora Ana Paula Confraria Varatojo, que integrou a equipa
como subdirectora-adjunta — pela generosidade, empenho completo e competência demonstrada na área da formação, área fulcral
para a natural melhoria de qualidade dos colaboradores da Faculdade, em particular dos não docentes.
Licenciado António Manuel Araújo Lopes, que integrou a equipa
como secretário da Faculdade — pela generosidade em aceitar o
cargo nas circunstâncias então existentes, pela disponibilidade com
que, em todos os momentos, tratou dos assuntos administrativos
e financeiros da Faculdade e, ainda, pelo sentido de justiça e de
equidade que o caracterizam como pessoa singular.
Anabela da Silva Seita, membro do secretariado — pela elevada dedicação, bom relacionamento pessoal, grande responsabilidade, coordenação e experiência profissional notável acumulada ao longo de
anos.
Elsa Cristina Peres Revês Godinho, membro do secretariado
(2003-2004) — pela elevada competência, entusiasmo, espírito de
equipa, inteligência e capacidade intrínseca que lhe permitiram posteriormente exercer com singularidade funções na Secretaria de
Pós-Graduação, funções que executa com elevado profissionalismo
e excelência.
Maria Rita Marquez dos Santos Estanque, colaboradora — pela disponibilidade total, dotes de inteligência, excelente desempenho e
acompanhamento de todas as actividades dependentes da direcção.
Elsa Maria Nogueira Dias Amoroso, colaboradora — pela sua capacidade de integração, inteligência, cooperação e exequibilidade de
tarefas sempre com excelente qualidade.

30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 3497/2006 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Eugénio Abreu Ferreira Grilo, assessor do quadro da Universidade do Minho e nomeado em comissão de serviço chefe da
Divisão de Conservação e Manutenção dos Serviços Técnicos — autorizada a renovação da nomeação em comissão de serviço,
no cargo de chefe da Divisão de Conservação e Manutenção dos
Serviços Técnicos, com efeitos a partir de 13 de Dezembro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Rectificação n.o 218/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 7, de 10 de Janeiro
de 2006, a p. 425, o despacho (extracto) n.o 601/2006 (2.a série), referente a Ana do Sameiro Campos Gonçalves e Conceição Antunes
Fernandes, rectifica-se que onde se lê «contrato administrativo de
provimento» deve ler-se «contrato de trabalho a termo».
30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Rectificação n.o 219/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 7, de 10 de Janeiro
de 2006, a p. 425, o despacho (extracto) n.o 604/2006 (2.a série), rectifica-se que onde se lê «Licenciada Sandra Maria Gomes Mais de
Castro» deve ler-se «Licenciada Sandra Maria Gomes Maia de
Castro».
30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
Rectificação n.o 220/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 245, de 23 de Dezembro
de 2005, a p. 17 933, o despacho (extracto) n.o 26 585/2005 (2.a série),
referente ao licenciado Ivo Pereira de Oliveira, rectifica-se que onde
se lê «índice 145, escalão 2» deve ler-se «índice 140, escalão 1».
30 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Médicas
Despacho (extracto) n.o 3498/2006 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Janeiro de 2006 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Licenciado Carlos José Brás Geraldes — nomeado, precedendo concurso, na categoria de especialista de informática, grau 3, nível 1,
da carreira de informática do quadro, de nomeação definitiva da
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa,
com efeitos a partir da data da aceitação, ficando exonerado do
cargo anterior a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

25 de Janeiro de 2006. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.
Louvor n.o 100/2006. — Ao cessar as minhas funções como director da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa, desejo louvar publicamente duas funcionárias não docentes
que me acompanharam no exercício das suas funções: Anabela Cabrita
de Almeida, pelo empenho, cooperação e excelência profissional que
exerce no Núcleo de Protocolos e Contratos, e Ana Paula Silva Brás
Albuquerque, pela disponibilidade total, generosidade, acolhimento
e apoio aos alunos, competência, qualidades humanas e de inteligência
que permitem o melhor acompanhamento e enquadramento dos alunos que pedem auxílio ao Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento.
Desejo ainda manifestar o meu apreço à equipa do Gabinete de
Acolhimento e Mobilidade — Ana Rute dos Santos Ataíde Dallot,
Sónia Carla Dias Soares e à colaboradora Sílvia Marina Vieira
Costa — pela fácil adaptação e empenho pessoal e funcional de um
novo sector da Faculdade, com responsabilidade na mobilidade dos
estudantes e programas de intercâmbio internacional, com novas
regras e um número cada vez mais crescente de processos individuais.
25 de Janeiro de 2006. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.

24 de Janeiro de 2006. — O Director, António Bensabat Rendas.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Louvor n.o 99/2006. — Ao cessar as minhas funções como director
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de

Faculdade de Economia
Aviso n.o 1894/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, faz-se público que se encontra
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aberto, por despacho do director da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa de 21 de Dezembro de 2005, proferido
por delegação de competências, procedimento concursal para provimento do cargo de chefe de divisão dos Serviços de Recursos Humanos da mesma Faculdade, previsto no n.o 1 do artigo 5.o do Regulamento dos Serviços da Faculdade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa, publicado pelo aviso n.o 7348/2005 (2.a série), de
17 de Agosto, e existente no quadro de pessoal não docente da Faculdade, anexo a este.
2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição
do júri e métodos de selecção serão publicitados na bolsa de emprego
público, nos termos do n.o 1 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de
Agosto, no 5.o dia útil após a publicação do presente aviso no Diário
da República.

Despacho (extracto) n.o 3501/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

26 de Janeiro de 2006. — A Secretária, Carmelina de Campos
Machado Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 3502/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Despacho (extracto) n.o 3499/2006 (2.a série). — Por despacho
de 23 de Janeiro de 2006 do reitor da Universidade Nova de Lisboa,
foi autorizada a nomeação definitiva na categoria de técnico superior
de 2.a classe do licenciado António Joaquim Amorim Santos, com
efeitos à data do despacho reitoral. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
27 de Janeiro de 2006. — A Secretária Executiva, Maria José de
Freitas.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Rectificação n.o 221/2006. — Para os devidos efeitos rectifica-se
que, no despacho (extracto) n.o 500/2006, inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 6, de 9 de Janeiro de 2006, a p. 345, onde se
lê «Licenciado Luís Gonçalves de Andrade, programador da Faculdade de Engenharia» deve ler-se «Luís Gonçalves de Andrade, especialista de informática do grau 1, nível 3, da Faculdade de Engenharia».
11 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 3500/2006 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Maria Henriqueta Dourado Eusébio Sampaio da
Nóvoa — nomeada definitivamente professora auxiliar além do quadro do Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial
da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos a
partir de 7 de Dezembro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
A comissão coordenadora do conselho científico da FEUP, tendo
apreciado o parecer subscrito pelos professores catedráticos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Doutores António
Augusto Fernandes e Rui Manuel Campos Guimarães, aprovou por
unanimidade a nomeação definitiva da Doutora Maria Henriqueta
Dourado Eusébio Sampaio da Nóvoa, professora auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial desta Faculdade.
A Doutora Maria Henriqueta Dourado Eusébio Sampaio da Nóvoa
apresenta aptidões comprovadas pelos professores atrás citados de
que o Departamento muito pode beneficiar.

Licenciado Filipe José Ferreira da Costa Almeida, estagiário da carreira de especialista de informática (área de gestão e arquitectura
de sistemas de informação), da Direcção de Sistemas e Tecnologias
da Informação da Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade — nomeado definitivamente especialista de informática do
grau 1, nível 2, da mesma área e do mesmo serviço, com efeitos
a partir da data da posse, considerando-se rescindido o contrato
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Licenciada Manuela Alexandra Ferraz Correia dos Reis Pestana, estagiária da carreira técnica superior do Serviço de Apoio ao Reitor
da Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade — nomeada
definitivamente técnica superior de 2.a classe do mesmo Serviço,
com efeitos a partir da data da posse, considerando-se rescindido
o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 3503/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Maria João Miranda Seabra do Amaral Campos, estagiária
da carreira técnica superior do Serviço de Apoio ao Reitor da
Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade — nomeada definitivamente técnica superior de 2.a classe do mesmo Serviço, com
efeitos a partir da data da posse, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 3504/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Carla Alexandra Ferreira Alves Pereira, estagiária da carreira de especialista de informática (área de gestão e arquitectura
de sistemas de informação), da Direcção de Sistemas e Tecnologias
da Informação da Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade — nomeada definitivamente especialista de informática do
grau 1, nível 2, da mesma área e do mesmo serviço, com efeitos
a partir da data da posse, considerando-se rescindido o contrato
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 3505/2006 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Constança Margarida de Oliveira e Silva, especialista de
informática do grau 2, nível 2, e em comissão de serviço como
chefe de divisão de Planeamento, Análise e Desenvolvimento de
Sistemas de Informação da Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade — nomeada definitivamente especialista de informática
do grau 3, nível 1, da mesma Divisão, com efeitos a partir da data
da aceitação, considerando-se exonerada do lugar de origem a partir
da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)
25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

29 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico, Carlos A. V. Costa.

Despacho (extracto) n.o 3506/2006 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

11 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Doutor Carlos Luciano da Costa Monteiro, professor associado convidado além do quadro, sem vencimento, do Instituto de Ciências

