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naquele período satisfaz os requisitos do Decreto-Lei n.o 448/79, de
13 de Novembro, ratificado pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, pelo
que propõe a sua nomeação definitiva como professor auxiliar.
14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho Científico,
Baltazar Manuel Romão de Castro.
2 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
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dade de Farmácia desta Universidade — nomeada definitivamente
assessora das mesmas área e Faculdade, com efeitos a partir da
data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior
a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
7 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 6683/2006 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Despacho (extracto) n.o 6688/2006 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Doutor José Enrique Rodriguez Borges — nomeado definitivamente
professor auxiliar além do quadro do Departamento de Química
da Faculdade de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir
de 1 de Fevereiro de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)

Licenciada Edite Cristina Almeida Saraiva Reis Cunha, técnica superior de 1.a classe (área de apoio ao ensino e à investigação científica)
da Faculdade de Farmácia desta Universidade — nomeada definitivamente técnica superior principal das mesmas área e Faculdade,
com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada
do lugar anterior a partir da mesma data. (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.
Com base no parecer circunstanciado e fundamentado dos professores catedráticos Carlos Maria Martins Corrêa e Baltazar Manuel
Romão de Castro, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,
sobre o relatório de actividade do Doutor José Enrique Rodriguez
Borges referente ao último quinquénio, o conselho científico considera
que a actividade científica e pedagógica desenvolvida naquele período
satisfaz os requisitos do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro,
ratificado pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, pelo que propõe a sua
nomeação definitiva como professor auxiliar.
14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho Científico,
Baltazar Manuel Romão de Castro.
2 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
o

7 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Medicina
Aviso n.o 3724/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada nas instalações desta Faculdade a lista de
antiguidade do pessoal não docente, reportada a 31 de Dezembro
de 2005, homologada por despacho de 1 de Março de 2006 do director
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Da organização da lista cabe reclamação a deduzir no prazo de
30 dias consecutivos a contar da data do presente aviso no Diário
da República.
6 de Março de 2006. — O Director, José Manuel Amarante.
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Despacho (extracto) n. 6684/2006 (2. série). — Por despacho
de 21 de Fevereiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Susana Patrícia Ramos Duarte — nomeada provisoriamente, por um
ano, assistente administrativa da Faculdade de Engenharia desta
Universidade, com efeitos a partir da data da posse. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
3 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 6685/2006 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Porto:
Maria Júlia Borges Veiga Alves, assistente administrativa especialista
do Hospital de São João, em regime de requisição na Faculdade
de Medicina desta Universidade — reclassificada, ao abrigo do
Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, como técnica superior
de 2.a classe (gestão) da mesma Faculdade, com efeitos a partir
da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior
a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
6 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 6686/2006 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Cláudia Isabel Pontes Neves Afonso, técnica superior principal
(área de apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade
de Ciências da Nutrição e Alimentação desta Universidade — nomeada definitivamente assessora das mesmas área e
Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
7 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 6687/2006 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Cristina Maria Quita Rodrigues Réu, técnica superior principal (área de apoio ao ensino e à investigação científica) da Facul-

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Despacho n.o 6689/2006 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Licenciada Maria Helena Pilar Vidal — celebrado contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparada
a assistente do 2.o triénio, da Escola Superior de Educação, do
Instituto Politécnico de Bragança, em regime de exclusividade, a
partir de 1 de Março de 2006, por ter iniciado funções nessa data,
por urgente conveniência de serviço, e terá a duração de dois anos,
em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, a que corresponde a remuneração
mensal ilíquida de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20
de Novembro.
8 de Março de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.
Despacho n.o 6690/2006 (2.a série). — Por despacho de 21 de
Fevereiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Meste Pedro Nuno Bessa Vieira — celebrado contrato administrativo
de provimento para o exercício das funções de equiparado a assistente do 2.o triénio, da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
do Instituto Politécnico de Bragança, em regime de exclusividade,
a partir de 28 de Fevereiro de 2006, por ter iniciado funções nessa
data, por urgente conveniência de serviço, e terá a duração de
um ano, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 13.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, a que corresponde a
remuneração mensal ilíquida de acordo com o Decreto-Lei
n.o 408/89, de 20 de Novembro.
8 de Março de 2006. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.
Despacho n.o 6691/2006 (2.a série). — Por despacho de 21 de
Fevereiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:
Mestre João Paulo Pereira do Carmo — celebrado contrato administrativo de provimento para o exercício das funções de equiparado
a assistente do 2.o triénio, da Escola Superior de Tecnologia e
de Gestão do Instituto Politécnico de Bragança, em regime de exclu-

