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com efeitos a partir de 9 de Julho de 2006, a comissão de serviço
que vem exercendo. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
8 de Junho de 2006. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.
Deliberação n.o 821/2006. — Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 6 de Junho de 2006:
Licenciada Maria Adosinda Barbosa Pereira, procuradora-geral-adjunta nos supremos tribunais — renovada por mais três anos,
com efeitos a partir de 15 de Julho de 2006, a comissão de serviço
que vem exercendo. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
8 de Junho de 2006. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.

UNIVERSIDADE ABERTA
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 13 213/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 30 de Maio de 2006:
Doutor Mário José Filipe da Silva, assistente em regime de contrato
administrativo de provimento nesta Universidade — autorizado o
contrato administrativo de provimento para exercer funções de professor auxiliar, em regime de tempo integral, por um período de
cinco anos, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 23 de Maio de 2006, com vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, considerando-se o contrato anterior rescindido.
(Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto no
artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
5 de Junho de 2006. — O Reitor, Carlos Reis.
Despacho (extracto) n.o 13 214/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 26 de Maio do corrente ano:
Doutora Maria do Céu Martins Monteiro Marques, professora auxiliar
de nomeação definitiva com contrato administrativo de provimento
nesta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do
País no período de 14 a 18 de Junho do corrente ano.
5 de Junho de 2006. — O Reitor, Carlos Reis.
Despacho (extracto) n.o 13 215/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 1 de Junho do corrente ano:
Doutora Rosa Maria Sequeira Piedade, professora auxiliar de nomeação definitiva, com contrato administrativo de provimento nesta
Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 7 a 16 de Junho do corrente ano.
5 de Junho de 2006. — O Reitor, Carlos Reis.
Despacho (extracto) n.o 13 216/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 29 de Maio do corrente ano:
Doutora Maria de Fátima Preto Barrocas Goulão, professora auxiliar
de nomeação provisória, com contrato administrativo de provimento
nesta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do
País no período de 19 a 25 de Junho do corrente ano.
5 de Junho de 2006. — O Reitor, Carlos Reis.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Despacho n.o 13 217/2006 (2.a série). — Por despachos do presidente do conselho directivo da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade do Algarve, proferidos por delegação de competências:
De 15 de Maio de 2006:
Doutor Marco Arien Mackaaij, professor auxiliar da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada
a equiparação a bolseiro fora do País durante o período de 15 a
22 de Julho de 2006.
De 16 de Maio de 2006:
Doutora Maria da Graça Cristo dos Santos Lopes Ruano, professora
associada da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
do Algarve — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País
durante os períodos de 19 a 23 de Setembro e de 21 a 29 de
Outubro de 2006.
Mestre Clara Maria Henrique Cordeiro, assistente da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada
a equiparação a bolseiro fora do País durante os períodos de 12 a
16 de Junho e de 28 de Agosto a 1 de Setembro de 2006.
23 de Maio de 2006. — O Administrador, Fernando Martins dos
Santos.
Despacho n.o 13 218/2006 (2.a série). — Por despacho de 19
de Maio de 2006 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado Fernando Luís de Sousa Neto, assessor principal de nomeação definitiva do quadro de pessoal não docente da Universidade
do Algarve — nomeado para exercer o cargo de director de serviços
dos Serviços Técnicos da Universidade do Algarve, em regime de
substituição, por 60 dias, a partir de 11 de Abril de 2006, considerando a vacatura do lugar.
26 de Maio de 2006. — O Administrador, Fernando Martins dos
Santos.
Rectificação n.o 1000/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.o 11 139/2006, no Diário da República, 2.a série,
n.o 99, de 23 de Maio de 2006, rectifica-se que onde se lê «Doutor
José Paulo da Silva — nomeado definitivamente técnico superior de
2.a classe, área de poio ao ensino e investigação,» passe a ler-se «Doutor José Paulo da Silva — nomeado definitivamente técnico superior
de 2.a classe, área de apoio ao ensino e investigação,».
26 de Maio de 2006. — O Administrador, Fernando Martins dos
Santos.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 13 219/2006 (2.a série). — Por despacho de 5
de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 156,
de 16 de Agosto de 2005):
Doutor Luís Miguel Peres Lopes, assistente convidado a 100 % além
do quadro da Faculdade de Economia desta Universidade — contratado, por conveniência urgente de serviço, contrato provisório
válido por um quinquénio, como professor auxiliar além do quadro
da mesma Faculdade, com início em 18 de Março de 2006, considerando-se rescindido o anterior contrato a partir da mesma data.
24 de Maio de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 13 220/2006 (2.a série). — Por despacho de 5 de
Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido
por delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 156,
de 16 de Agosto de 2005):

Aviso n.o 7065/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 497/88, de 30 de Dezembro, comunica-se
que se encontram afixadas na Universidade dos Açores as listas de
antiguidade dos funcionários desta Universidade.
O prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso, conforme o estipulado no n.o 1 do artigo 96.o
do citado diploma legal.

Doutor Claudino Cristóvão Ferreira, assistente convidado a 100 %
além do quadro da Faculdade de Economia desta Universidade — contratado, por conveniência urgente de serviço, contrato
provisório válido por um quinquénio, como professor auxiliar além
do quadro da mesma Faculdade, com início em 21 de Março de
2006, considerando-se rescindido o anterior contrato a partir da
mesma data.

1 de Junho de 2006. — A Administradora, Ana Paula Homem de
Gouveia.

24 de Maio de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

