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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Doutor João Alberto Sousa Andrade, professor catedrático
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Doutor José Joaquim Dinis Reis, professor catedrático da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Doutor Alfredo Rodrigues Marques, professor catedrático
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

2.a classe, da carreira técnica superior, escalão 1, índice 400, do
quadro de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ficando exonerado do anterior lugar com efeitos à data de aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
8 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães.

5 de Junho de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 13 231/2006 (2.a série). — Por despacho de 25 de Maio de 2006 do presidente do conselho científico
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra,
proferido ao abrigo do n.o 2.2 do despacho de delegação de competências do reitor publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 56,
de 20 de Março de 2006:
Doutor Fernando Jorge Ventura Antunes, professor auxiliar em exercício no Departamento de Engenharia Mecânica — concedida
licença sabática ao abrigo do n.o 1 do artigo 77.o do ECDU para
o ano lectivo de 2006-2007.
29 de Maio de 2006. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos,
Teresa Manuela Antunes.
Despacho (extracto) n.o 13 232/2006 (2.a série). — Por despacho de 18 de Maio de 2006 do presidente do conselho directivo:
Mestre Daniel António Semblano Gouveia Dias da Costa, assistente
estagiário — contratado como assistente, por conveniência urgente
de serviço, por seis anos, com possibilidade de prorrogação por
um biénio, com início em 12 de Abril de 2006, considerando-se
rescindido o anterior contrato desde aquela data. (Não carece de
fiscalização prévia nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
31 de Maio de 2006. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos,
Teresa Manuela Antunes.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Aviso n.o 7066/2006 (2.a série). — Por decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga de 3 de Maio de 2006, foi anulado o
despacho do reitor da Universidade do Minho de 18 de Novembro
de 2004, pelo qual foi nomeado para o cargo de chefe de divisão
do Serviço de Comunicações Paulo Jorge Valverde Viegas Costa.
Em consequência e em execução da referida sentença, foi, por
despacho do reitor de 12 de Junho de 2006, anulado o procedimento
de selecção respectivo, pelo que, a partir dessa data, o lugar de chefe
de divisão do Serviço de Comunicações se encontra vago.
12 de Junho de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
Despacho n.o 13 235/2006 (2.a série). — Considerando que a
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, prevê no seu artigo 2.o, n.o 4, conjugado com o artigo 21.o, que o recrutamento dos titulares dos cargos
de direcção intermédia, designadamente de secretário de escola, é
efectuado por escolha de entre funcionários dotados de competência
técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação
e controlo adequadas ao exercício das respectivas funções;
Considerando que a mestra Aleida Lopes Vaz Carvalho corresponde ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objectivos
do serviço e que a mesma detém as características especificamente
adequadas ao exercício do cargo de secretária da Escola de Economia
e Gestão:
Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 20.o e do n.o 3
do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, determino o seguinte:
É nomeada, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
secretária da Escola de Economia e Gestão do quadro da Universidade
do Minho a mestra Aleida Lopes Vaz Carvalho.
O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Nota curricular

Serviços de Acção Social

Aleida Lopes Vaz de Carvalho, nascida em 15 de Julho de 1968.
Habilitações académicas:

Rectificação n.o 1001/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 99, de 23 de Maio
de 2006, o aviso n.o 6067/2006 (2.a série), divulgando a abertura do
concurso para a categoria de assessor principal da carreira técnica
superior dos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa,
rectifica-se que onde se lê «por despacho do administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa de 28 de Abril
de 2006» deve ler-se «por despacho do administrador dos Serviços
de Acção Social da Universidade de Lisboa de 26 de Abril de 2006».
24 de Maio de 2006. — A Directora de Serviços, Valentina Matoso.

Faculdade de Ciências
Despacho n.o 13 233/2006 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 16 de Maio de 2006, proferido
por delegação, conforme o Diário da República, 2.a série, n.o 144,
de 25 de Junho de 2002:
Doutor Francisco André de Campos Pereira Dionísio — celebrado
contrato administrativo de provimento, precedendo concurso, para
o exercício de funções de professor auxiliar, por um quinquénio,
escalão 1, índice 195, além do quadro de pessoal docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com efeitos a partir
de 10 de Abril de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
1 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães.
Despacho n.o 13 234/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade de Lisboa de 6 de Junho de 2006:
Licenciada Ana Vitória Cantos de Atouguia — nomeada definitivamente, precedendo estágio, na categoria de técnico superior de

Licenciada em Relações Internacionais, ramo de Relações Culturais e Políticas, (1987-1988 a 1990-1991) pela Universidade
do Minho, com a classificação final de 14 valores;
Mestre em Relações Internacionais, área de Estudos do Sistema
Internacional, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (1991-1992 a
1996). A dissertação apresentada intitula-se «Que Europa una?
O período entre as duas grandes guerras. Da ideia de Europa
à confrontação de duas europas», sob a orientação do Prof.
Doutor Adriano Moreira, e foi aprovada com Bom, por
unanimidade;
Mestre em Administração Pública, pela Universidade do Minho
(1996-1997 a 2000). A dissertação apresentada intitula-se «O
grau de mestre em Portugal e a sua contribuição para a formação e valorização dos recursos humanos», sob a orientação
da Prof.a Doutora Margarida Proença e do Prof. Doutor Sousa
Fernandes, e foi aprovada com Muito bom, por unanimidade.
Experiência profissional:
Técnica superior desde 12 de Abril de 1993 da Universidade
do Minho a exercer funções na Escola de Economia e Gestão;
Exerceu desde 10 de Abril de 2000 a 9 de Abril de 2003 o cargo
de secretária de Escola de Economia e Gestão, equiparado
a chefe de divisão, após aprovação em concurso;
Desde 6 de Dezembro de 2004 é assessora da carreira técnica
superior;
No decurso das suas funções integrou diversas comissões de trabalho e fez parte do júri de cerca de duas dezenas de concursos
para a Administração Pública.
Carreira docente:
Docente na Escola Superior de Jornalismo do Porto no ano lectivo de 1991-1992;
Docente no Instituto Superior de Ciências da Informação e da
Empresa no ano lectivo de 1991-1992;

