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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Grupo de pessoal

N.o 62 — 28 de Março de 2006

Área funcional

Carreira

Categoria

Atendimento de chamadas e
telefonemas para o exterior.

Telefonista . . . . . . . . .

Telefonista . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trabalhos de apoio administrativo, recepção e distribuição.

Auxiliar administrativo.

Auxiliar administrativo . . . . . . . .

Nível

Número
de
lugares

2

(j)

2

(a) Quatro lugares a extinguir quando vagarem (Decreto-Lei n.o 195/97, de 31 de Julho).
(b) Um lugar a extinguir quando vagar (Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro).
(c) Um lugar a extinguir quando vagar.
(d) Um lugar a extinguir quando vagar — QEI (Portaria n.o 263/96, e 19 de Julho).
(e) Dois lugares a extinguir quando vagarem (Decreto-Lei n.o 22/98, de 9 de Fevereiro).
(f) Dois lugares a extinguir quando vagarem (Decreto-Lei n.o 195/97, de 31 de Julho).
(g) Dois lugares a extinguir quando vagarem — QEI (Portaria n.o 275/94, de 9 de Maio).
(h) Um lugar a extnguir quando vagar (Decreto-Lei n.o 89-F/98, de 13 de Abril).
(i) Um lugar a extinguir quando vagar (Decreto-Lei n.o 195/97, de 31 de Julho).
(j) Em qualquer momento não poderá estar preenchido mais um lugar na carreira.
(*) Aplicação do Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março.

7 de Março de 2006. — O Reitor, Leopoldo José Martinho Guimarães.
Despacho n.o 6940/2006 (2.a série). — Por despachos de 9 de
Fevereiro e de 7 de Março de 2006, respectivamente do presidente
do conselho directivo da Faculdade de Arquitectura da Universidade
Técnica de Lisboa e do reitor da Universidade Nova de Lisboa (UNL):
Licenciada Fernanda Martinez Cabanelas Antão, assessora principal
do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Arquitectura
da Universidade Técnica de Lisboa — autorizada a sua transferência para a categoria de assessor principal do quadro de pessoal
da Reitoria desta Universidade, a partir da data da aceitação, considerando-se exonerada do lugar anterior. A interessada mantém
o lugar de administradora da UNL, em comissão de serviço. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2006. — A Directora de Serviços, Maria Isabel Bicho.

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Aviso n.o 3825/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 93.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que foram organizadas as listas de antiguidade do pessoal docente
e não docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas com
referência a 31 de Dezembro de 2005, as quais se encontram afixadas
no placard da Divisão de Recursos Humanos para consulta dos
interessados.
O prazo para eventuais reclamações é de 30 dias consecutivos a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

Doutor Paulo da Costa Luís da Fonseca Pinto, professor associado —
no período de 6 a 9 de Março de 2006.
Doutor Adriano Martins Lopes, professor auxiliar — no período de
13 de Fevereiro a 22 de Março de 2006.
Doutora Ana Maria Dinis Moreira, professora auxiliar — no período
de 22 a 25 de Fevereiro de 2006.
Doutora Isabel Maria da Silva Pereira Amaral, professora auxiliar —
no período de 12 a 21 de Março de 2006.
Doutor João Baptista da Silva Araújo Júnior, professor auxiliar — no
período de 22 a 26 de Fevereiro de 2006.
Doutor João Montargil Aires de Sousa, professor auxiliar — no
período de 25 a 31 de Março de 2006.
Doutora Maria Isabel Simões Catarino, professora auxiliar — no
período de 12 de Março a 12 de Julho de 2006.
Doutora Maria Margarida Rolim Augusto Lima, professora auxiliar —
no período de 18 a 23 de Junho de 2006.
Doutora Marta Cristina Vieira Faias Mateus, professora auxiliar —
no período de 19 de Fevereiro a 5 de Março de 2006.
Doutor Nuno Alberto Fernandes Ferreira Neves, professor auxiliar —
no período de 22 a 25 de Fevereiro de 2006.
Por meu despacho de 1 de Março de 2006, proferido por delegação
de competências, foi concedida a equiparação a bolseiro fora do País
ao docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa abaixo indicado:
Doutor José João Galhardas de Moura, professor catedrático — no
período de 1 a 5 de Março de 2006.

10 de Março de 2006. — O Director, João Sàágua.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Aviso n.o 3826/2006 (2.a série). — Por despacho de 23 de Fevereiro de 2006 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Doutor Amadeu Leão Santos Rodrigues, professor associado de
nomeação definitiva — nomeado definitivamente, precedendo concurso, professor catedrático do quadro de pessoal docente desta
Faculdade, ficando exonerado do cargo anterior à data da aceitação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Março de 2006. — O Director, Fernando Santana.
Aviso n.o 3827/2006 (2.a série). — Por meu despacho de 24 de
Fevereiro de 2006, proferido por delegação de competências, foi concedida a equiparação a bolseiro fora do País aos docentes da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa abaixo
indicados:
Doutor António da Nóbrega de Sousa da Câmara, professor catedrático — no período de 29 de Fevereiro a 10 de Março de 2006.
Doutora Isabel Maria Andrade Galhardas de Moura, professora catedrática — no período de 19 a 26 de Fevereiro de 2006.
Doutor António Paulo Brandão Moniz de Jesus, professor associado — nos períodos de 23 a 26 de Março e de 5 a 8 de Abril
de 2006.
Doutora Maria Teresa Barros Silva, professora associada — no
período de 23 de Fevereiro a 2 de Março de 2006.

Por meu despacho de 2 de Março de 2006, proferido por delegação
de competências, foi concedida a equiparação a bolseiro fora do País
aos docentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa abaixo indicados:
Doutora Maria Rosa Santos de Paiva, professora catedrática — nos
períodos de 24 a 28 de Março e de 13 a 18 de Junho de 2006.
Doutora Maria Paula Baptista da Costa Antunes, professora associada — no período de 16 a 25 de Março de 2006.
Doutor Luís Manuel Marques da Costa Caires, professor auxiliar — no
período de 1 a 3 de Março de 2006.
Doutor Rui Jorge Fernandes Ferreira dos Santos, professor auxiliar —
no período de 16 a 25 de Março de 2006.
7 de Março de 2006. — O Director, Fernando Santana.
Aviso n.o 3828/2006 (2.a série). — Por despacho de 23 de Fevereiro de 2006 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Carla Marina Prazeres Marques, técnica superior de 2.a classe da
carreira técnica superior de nomeação definitiva do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa — nomeada, precedendo concurso, técnica superior de 1.a classe de nomeação definitiva do quadro da
mesma Faculdade, ficando exonerada do cargo anterior a partir
da data da aceitação da nomeação. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
7 de Março de 2006. — O Director, Fernando Santana.

