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Doutora Paula Alexandra Varanda Ribeiro Guimarães, professora
auxiliar — no período de 12 a 17 de Julho de 2006.
Licenciada Aida Paula Sampaio Coelho Lemos, assistente convidada — no período de 17 a 22 de Abril de 2006.
18 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
o

a

Despacho (extracto) n. 10 562/2006 (2. série). — Por despacho de 7 de Abril de 2006 do presidente do Instituto de Letras
e Ciências Humanas da Universidade do Minho, por delegação:
Concedida equiparação a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutora Isabel Cristina Costa Alves Ermida, professora auxiliar — no
período de 29 de Maio a 2 de Junho de 2006.
Licenciada Ana Maria Silva Ribeiro, assistente — no período de 19
a 21 de Abril de 2006.
18 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 563/2006 (2.a série). — Por despacho de 1 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Lino Henrique Soares Mesquita Machado — celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado a 50%, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 2 de Março de 2006 e termo em 1 de Março de 2007,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 155,
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.)
26 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

siderando-se rescindido o contrato de assistente a partir daquela
data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 567/2006 (2.a série). — Por despachos de 23 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Minho:
Mestre Paulo Daniel Araújo Pinto — celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado a 100%,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2006 e termo em 31 de Março de 2007, com direito ao
vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, 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.)
Mestre João Manuel Maciel Linhares — celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado a 100%,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2006 e termo em 31 de Março de 2007, com direito ao
vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, 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.)
26 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Rectificação n.o 739/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 69, de 6 de Abril de
2006, a p. 5217, o despacho (extracto) n.o 7883/2006 (2.a série), referente a Isabel Cristina da Costa e Silva, rectifica-se que onde se lê
«renovação do contrato administrativo de trabalho a termo» deve
ler-se «renovação do contrato de trabalho a termo».
24 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 10 564/2006 (2.a série). — Por despacho de 21 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Mikhail Vasilevskiy, professor convidado equiparado a professor associado em contrato administrativo de provimento —
nomeado provisoriamente professor catedrático do grupo disciplinar de Física do quadro da Universidade do Minho, com efeitos
a partir do despacho autorizador, considerando-se rescindido o contrato na categoria anterior a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 10 565/2006 (2.a série). — Por despacho de 21 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Adelaide Cristina de Castro Araújo — celebrado contrato
administrativo de provimento na categoria de docente convidada
equiparada a assitente do 1.o triénio, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Abril e termo em 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
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2006. — O Director de Serviço, Luís Carlos Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 10 566/2006 (2.a série). — Por despachos de 21 de Março de 2006 do reitor da Universidade do Minho:
Doutor Rui Manuel do Nascimento Lima Ramos — celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de
7 de Fevereiro de 2006 e termo em 6 de Fevereiro de 2011, com
direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de
18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato de assistente a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Doutora Maria Custódia Jorge da Rocha — celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de professora auxiliar, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 2 de Março
de 2006 e termo em 1 de Março de 2011, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere
o anexo I do Decreto Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, con-
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Rectificação n.o 740/2006. — Para os devidos efeitos se rectifica
que, no despacho n.o 8986/2006, inserto no Diário da República,
2.a série, n.o 78, de 20 de Abril de 2006, a p. 5889, e relativo ao
júri do concurso de professor associado do grupo II (Medicina Dentária
Conservadora) da Faculdade de Medicina Dentária, onde se lê «para
provimento de uma vaga» deve ler-se «para provimento de duas
vagas».
21 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Reitoria e Serviços Centrais
Despacho (extracto) n.o 10 568/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de Abril de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Isabel Paula da Silva Romão Pechincha, estagiária da carreira técnica superior da Reitoria e Serviços Centrais desta Universidade — nomeada definitivamente técnica superior de 2.a classe
da mesma Reitoria, com efeitos a partir da data da posse, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
20 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 10 569/2006 (2.a série). — Por despacho de 24 de Abril de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Maria Alexandra Rios de Castro Sousa Martins, estagiária
da carreira técnica superior da Reitoria e Serviços Centrais desta
Universidade — nomeada definitivamente técnica superior de
2.a classe da mesma Reitoria, com efeitos a partir da data da posse,
considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma

