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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-
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tífica) do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta
Universidade — nomeada definitivamente técnica profissional
especialista 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.)
7 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 6948/2006 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Carlos Alberto da Silva Frias, técnico de 1.a classe de anatomia patológica, citológica e tanatológica do Instituto de Ciências Biomédicas
de Abel Salazar, desta Universidade — nomeado definitivamente
técnico principal da mesma área e 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.)
7 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 6953/2006 (2.a série). — Por despachos
proferidos nas datas a seguir indicadas do reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi concedida equiparação a bolseiro
fora do País aos seguintes docentes:
De 31 de Janeiro de 2006:
Prof. Doutor Carlos Machado dos Santos, professor associado com
agregação — no período de 27 de Junho a 2 de Julho de 2006.
De 6 de Fevereiro de 2006:
Doutor Joaquim Bernardino de Oliveira Lopes, professor auxiliar — no período de 6 a 24 de Março de 2006.
Prof. Doutor Henrique de Pinho Guedes Pinto, professor catedrático — no período de 10 a 16 de Fevereiro de 2006.
De 9 de Fevereiro de 2006:
a

Despacho (extracto) n.o 6949/2006 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Prof. Doutora Maria Elisa Preto Gomes, professora associada — nos
períodos de 29 de Junho a 7 de Julho e de 3 a 10 de Setembro
de 2006.
De 10 de Fevereiro de 2006:

Licenciada Maria Cândida da Silva Fernandes Martins, técnica superior de 1.a classe (biblioteca e documentação) da Faculdade de
Farmácia desta Universidade — nomeada definitivamente técnica
superior 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.)

Doutor Artur Agostinho de Abreu e Sá, professor auxiliar — no
período de 8 a 11 de Fevereiro de 2006.
Prof. Doutor Manuel João Teles de Oliveira, professor catedrático — no período de 11 a 17 de Fevereiro de 2006.

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

Dr.a Maria Manuela Outeiro Correia de Matos, assistente — no
período de 19 a 25 de Fevereiro de 2006.

Despacho (extracto) n.o 6950/2006 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Mestre Rui Nuno Guedes Serôdio — prorrogado o contrato como
assistente além do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação desta Universidade, com efeitos a partir de 19 de
Novembro de 2005 e até à realização das provas de doutoramento.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
8 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Despacho (extracto) n.o 6951/2006 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Fevereiro de 2006 do director-geral do Ensino Superior,
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior:
Isabel Maria Damiães Correia Nunes Mesquita Borges, técnica profissional especialista do quadro único do Ministério da Educação — autorizada a requisição, para a mesma categoria, para a reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, com efeitos a partir de
1 de Março de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Março de 2006. — A Administradora, Maria Clara Petra Viana.

Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.o 6952/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade de Motricidade Humana,
da Universidade Técnica de Lisboa, de 3 de Março de 2006 proferido
por delegação de competências publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Licenciada Catarina Maria Gomes Duarte da Silva — autorizada a
prorrogação do contrato como assistente além do quadro desta
Faculdade, a partir de 7 de Fevereiro de 2006, até à realização
das provas de doutoramento. (Não carece de anotação do Tribunal
de Contas.)
10 de Março de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

De 15 de Fevereiro de 2006:

De 22 de Fevereiro de 2006:
Doutora Ângela Carla Ferreira Macedo Cardoso, professora auxiliar — no período de 5 a 10 de Março de 2006.
Doutor José Luís dos Santos Cardoso, professor auxiliar — no período
de 5 a 9 de Março de 2006.
De 1 de Março de 2006:
Engenheiro Divanildo Outor Monteiro, assistente — no período de
5 a 12 de Fevereiro de 2006.
De 2 de Março de 2006:
Dr.a Maria Natália de Sousa Pinheiro Amarante, assistente — no
período de 4 a 12 de Março de 2006.
De 7 de Março de 2006:
Prof. Doutor José Nunes Esteves Rei, professor catedrático — no
período de 8 a 11 de Março de 2006.
Prof. Doutor João Fernandes Rebelo, professor catedrático — no
período de 16 a 19 de Março de 2006.
De 11 de Março de 2006:
Doutor Manuel Gonçalo de Sá Fernandes, professor auxiliar — no
período de 8 a 11 de Março de 2006.
9 de Março de 2006. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.o 3830/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra, Prof. Doutor José Manuel Torres
Farinha, de 13 de Março de 2006:
Licenciado Carlos Manuel Fernandes Ribeiro — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento na categoria de
equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo integral, na
Escola Superior Agrária deste Instituto, de 7 de Abril de 2006
a 6 de Abril de 2008.
13 de Março de 2006. — O Administrador, Artur Manuel Quintas
Cardoso Furtado.

