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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

