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N.o 62 — 28 de Março de 2006

Contrato (extracto) n.o 503/2006. — Por despacho do vice-reitor
de 19 de Dezembro de 2005, proferido por delegação do reitor:

UNIVERSIDADE DO MINHO

Licenciada Ana Cristina Ferreira da Conceição Ribeiro, assistente
convidada a 100 % além do quadro de pessoal docente da Faculdade
de Farmácia da Universidade de Lisboa — autorizada a renovação
do contrato pelo período de três anos, com efeitos a 19 de Dezembro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 6917/2006 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Fevereiro de 2006 do reitor da Universidade do Minho:

3 de Março de 2006. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.

Faculdade de Medicina Dentária
o

a

Despacho (extracto) n. 6914/2006 (2. série). — Por despacho
do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 3 de Janeiro de 2006,
proferido por delegação:
Helena Sofia Ferreira Franco, assistente convidada, em regime de
tempo parcial de 30 % desta Faculdade — autorizado o contrato
administrativo de provimento como assistente convidada, em regime
de tempo parcial de 20 %, válido por um ano, renovável por períodos
sucessivos de três anos, nos termos das Leis n.os 108/88, de 24
de Setembro, e 19/80, de 16 de Julho (ECDU), e dos artigos 15.o
e 16.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com início
em 4 de Janeiro de 2006, por conveniência urgente de serviço.
(Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2006. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.
Despacho (extracto) n.o 6915/2006 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 3 de Janeiro de 2006,
proferido por delegação:
Pedro Miguel Lopes Costa, assistente convidado, em regime de tempo
parcial de 30 % desta Faculdade — autorizado o contrato administrativo de provimento como assistente convidado, em regime
de tempo parcial de 20 %, válido por um ano, renovável por períodos
sucessivos de três anos, nos termos das Leis n.os 108/88, de 24
de Setembro, e 19/80, de 16 de Julho (ECDU), e dos artigos 15.o
e 16.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com início
em 4 de Janeiro de 2006, por conveniência urgente de serviço.
(Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2006. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Reitoria
Despacho n.o 6916/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto
nos artigos 25.o e 26.o do Decreto-Lei n.o 216/92, de 13 de Outubro,
o júri das provas de doutoramento no ramo de Biologia, especialidade
de Citogenética e Biologia Molecular, requeridas pelo licenciado Hélder Spínola de Freitas terá a seguinte composição:
Presidente — Reitor da Universidade da Madeira.
Vogais:
Doutor António Jorge dos Santos Pereira de Sequeiros, professor catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas
de Abel Salazar da Universidade do Porto.
Doutor António Manuel Dias Brehm, professor catedrático
da Universidade da Madeira.
Doutor Hélder Fernando Branco Trindade, professor associado com agregação, convidado, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor Carlos López Larrea, director do Laboratório de
Histocompatibilidade do Hospital Universitário Central
das Asturias, Oviedo, Espanha.
Doutor Jácome Bruges Armas, director do serviço especializado de epidemiologia e biologia molecular do Hospital do Santo Espírito de Angra do Heroísmo, Açores.
Doutor Derek Middleton, director do Histocompatibility
& Immunogenetics Laboratory, Belfast City Hospital,
Reino Unido.
Doutora Maria Manuela de Medeiros Lima, professora auxiliar da Universidade dos Açores.
1 de Fevereiro de 2006. — O Reitor, Pedro Telhado Pereira.

Doutor Henrique Manuel Dinis dos Santos, professor associado de
nomeação provisória do grupo disciplinar de Tecnologias e Sistemas
de Informação do quadro da Universidade do Minho — nomeado
definitivamente na mesma categoria e grupo disciplinar, com efeitos
a partir de 19 de Fevereiro de 2006. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 21.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, reunido em 16
de Janeiro de 2006, apreciou os pareceres circunstanciados e fundamentados elaborados pelos professores catedráticos Alberto José
Gonçalves Carvalho Proença e João Álvaro Brandão Soares de Carvalho, em exercício efectivo de funções da Escola de Engenharia da
Universidade do Minho, e António Manuel de Brito Ferrari de
Almeida, professor catedrático em exercício efectivo de funções na
Universidade de Aveiro, considerou que a actividade científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor Henrique Manuel Dinis dos Santos
satisfaz os requisitos dos artigos 20.o e 21.o do ECDU pelo que deliberou, por unanimidade, propor a sua nomeação definitiva como professor associado desta Universidade.
6 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Engenharia, António M. Cunha.
8 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 6918/2006 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciado Joaquim Manuel Martins Fidalgo — celebrado contrato
administrativo de provimento como professor convidado equiparado a professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2006 e termo em 31 de Janeiro
de 2007, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 230, escalão 3, 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 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
O conselho científico do Instituto de Ciências Sociais analisou o
curriculum vitae do Dr. Joaquim Manuel Martins Fidalgo tendo em
vista a sua contratação como professor convidado equiparado a professor auxiliar a 100 %, com exclusividade, com a incumbência de
assegurar as disciplinas de Métodos de Investigação II, Jornalismo,
Laboratório de Jornalismo e Estágio (orientação) aos 2.o, 3.o, 4.o
e 5.o anos da licenciatura em Comunicação Social.
O Dr. Joaquim Manuel Martins Fidalgo é licenciado em Filosofia
Germânica pela Universidade do Porto com a classificação de 16
valores. Possui um vasto currículo profissional de extraordinário
mérito e possui também assinaláveis qualidades científicas e pedagógicas, como atestam os pareceres dos três professores da especialidade, formulados nos termos do artigo 15.o do ECDU.
Com este fundamento, o conselho científico do Instituto de Ciências
Sociais pronunciou-se em termos favoráveis à contratação do Dr. Joaquim Manuel Martins Fidalgo como professor convidado equiparado
a professor auxiliar a 100 %.
30 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico
do Instituto de Ciências Sociais, Moisés Lemos Martins.
8 de Março de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 6919/2006 (2.a série). — Por despacho
de 31 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Dina de Jesus Peixoto de Carvalho — celebrado contrato administrativo de provimento como docente convidada equiparada a
assistente do 1.o triénio a 30 %, por conveniência urgente de serviço,
com efeitos a partir de 2 de Janeiro e termo a 31 de Julho de
2006, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 100, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei

