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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Aviso n.o 3829/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de Fevereiro de 2006 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Doutora Fernanda Antónia Josefa Llussá — celebrado contrato administrativo de provimento como professora auxiliar provisória, com
efeitos a partir de 20 de Fevereiro de 2006, por cinco anos, com
direito ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1,
índice 195, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18
de Setembro.
Por despacho de 24 de Fevereiro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa:
Doutora Ana Rita Bettencourt Saraiva Canário — celebrado contrato
administrativo de provimento como professora auxiliar provisória,
com efeitos a partir de 11 de Novembro de 2005, por cinco anos,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao escalão 1,
índice 195, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89,
de 18 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18
de Setembro, ficando rescindido o anterior contrato à data do início
de funções.
Mestre José Carlos Ribeiro Ferreira — autorizada a alteração da percentagem do contrato, como assistente convidado, de 50 % para
100 %
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2006. — O Director, Fernando Santana.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 6941/2006 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Maria Eduarda Gomes Domingues dos Santos Matos,
assessora (área de Estudos Populacionais) do Instituto de Ciências
Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade — nomeada definitivamente assessora principal da mesma área e Instituto 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 6942/2006 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor António José Mira da Fonseca, professor auxiliar além do
quadro do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta
Universidade — nomeado definitivamente professor associado do
9.o grupo, Ciência Animal, subgrupo A (Sistemas de Produção),
do mesmo Instituto, com efeitos a partir da data da aceitação,
considerando-se exonerado 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 6943/2006 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor José Fernando Magalhães Gonçalves — nomeado definitivamente professor auxiliar além do quadro do Instituto de Ciências
Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade, com efeitos a
partir de 6 de Abril de 2006. (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.
O Doutor José Fernando Magalhães Gonçalves entregou, dentro
do prazo legal, o relatório de actividade pedagógica e científica a
que se refere o n.o 1 do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 448/79.
O conselho científico do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar, da Universidade do Porto, conforme o disposto no mesmo
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artigo, designou os Doutores Maria Teresa Coelho Pais Vieira Dinis
e João José Oliveira Dias Coimbra para emitirem os pareceres exigidos
por lei.
Na reunião de 25 de Janeiro de 2006 do plenário do conselho
científico desta Escola, perante a quase totalidade dos seus membros
em exercício efectivo de funções, foi a nomeação definitiva daquele
docente como professor auxiliar aprovada por unanimidade de todos
os professores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva ali presentes.
26 de Janeiro de 2006. — A Vice-Presidente do Conselho Científico,
Maria de Fátima Gartner.
7 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 6944/2006 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Maria do Céu Teixeira da Costa, técnica profissional especialista
(biblioteca e documentação) da Faculdade de Letras desta Universidade — nomeada definitivamente técnica profissional especialista principal da mesma 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 6945/2006 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Maria do Céu Loureiro da Silva Pereira, técnica profissional principal
(área de apoio ao ensino e à investigação científica) da Faculdade
de Farmácia desta Universidade — nomeada definitivamente técnica profissional especialista da mesma 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 6946/2006 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Maria Adelina Coelho Ribeiro Costa — nomeada definitivamente professora auxiliar além do quadro do Instituto de Ciências
Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade, com efeitos a
partir de 22 de Fevereiro de 2006. (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 Doutora Maria Adelina Coelho Ribeiro Costa entregou, dentro
do prazo legal, o relatório de actividade pedagógica e científica a
que se refere o n.o 1 do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 448/79.
O conselho científico do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar, da Universidade do Porto, conforme o disposto no mesmo
artigo, designou os Doutores Maria Helena Raposo Fernandes e
Anake Kijjoa para emitirem os pareceres exigidos por lei.
Na reunião de 21 de Dezembro de 2005 do plenário do conselho
científico desta Escola, perante a quase totalidade dos seus membros
em exercício efectivo de funções, foi a nomeação definitiva daquela
docente como professora auxiliar aprovada por unanimidade de todos
os professores catedráticos, associados e auxiliares de nomeação definitiva ali presentes.
2 de Janeiro de 2006. — A Vice-Presidente do Conselho Científico,
Maria de Fátima Gartner.
7 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 6947/2006 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Maria de Lurdes Carvalho Pires de Lima, técnica profissional especialista (área de apoio ao ensino e à investigação cien-

