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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;
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Assistente convidada no Departamento de Ciência Política e
Relações Internacionais da Escola de Economia e Gestão da
Universidade do Minho desde o ano lectivo de 2003-2004 até
à presente data.
Formação:
Frequentou cerca de três dezenas de cursos de formação específica na área da Administração Pública, nomeadamente nas
áreas de gestão de recursos humanos, técnicas de liderança,
assertividade, regime jurídico da Administração Pública, segurança e higiene do trabalho, Plano Oficial de Contabilidade
Pública, Tribunal de Contas e sistema de controlo interno,
etc.
Artigos publicados na área da Administração Pública:
«Algumas considerações sobre os modelos de organização das
universidades públicas portuguesas» in A Administração
Pública em Portugal, coordenação do Prof. J. A. Oliveira Rocha,
Braga, 1997;
«A questão da autonomia universitária, no que concerne à criação, alteração, suspensão e extinção de cursos», in Revista de
Administração e Políticas Públicas, Forúm Políticas de Educação, vol. III, n.os 1-2, 2002;
Legislação Fundamental para a Gestão de Recursos Humanos na
Administração Pública (conjuntamente com o Prof. José António Oliveira Rocha), Editora Rei dos Livros (aceite para
publicação).
1 de Junho de 2006. — O Reitor, A. Guimarães Rodrigues.
Despacho n.o 13 236/2006 (2.a série). — Na sequência do procedimento concursal destinado à selecção do titular do cargo de direcção intermédia de chefe de divisão do Gabinete de Comunicação,
Informação e Imagem do quadro da Universidade do Minho, nos
termos do disposto nos n.os 8, 9 e 10 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe é dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de
três anos a licenciada Íris do Carmo da Silva Saraiva.
A nomeada tem o perfil pretendido para fazer cumprir as atribuições
e objectivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão
para o exercício do cargo, conforme resulta do respectivo currículo
académico e profissional.
O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.
Nota curricular
Íris do Carmo da Silva Saraiva.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Comunicação Social pela Universidade do
Minho com a classificação final de 16 valores (1998);
Frequência do curso de mestrado em Ciências da Comunicação,
área de especialização em Comunicação, Cidadania e Educação, pela mesma Universidade (2003-. . .).
Formação académica:
Participação em diversas acções de formação sobre temas relacionados com as actividades que desempenha, num total superior a duzentas horas;
Participação em diversas conferências, seminários e jornadas relacionados com as actividades que desempenha.
Experiência profissional:
De Julho de 2003 a Novembro de 2005 — desempenhou funções
da carreira técnica superior de coordenadora do Gabinete de
Comunicação, Informação e Imagem da Universidade do
Minho, tendo sido nomeada, em Novembro de 2005, chefe
de divisão do referido Gabinete, em regime de substituição.
Neste contexto, exerceu as seguintes funções:
Coordenação dos assuntos de comunicação e imagem a
cargo da Reitoria;
Definição das políticas e estratégias de comunicação e imagem da Universidade e articulação interna das mesmas
com as acções desenvolvidas pelas várias unidades que
compõem a instituição;
Acompanhamento da criação de materiais informativos e
promocionais e organização de iniciativas e projectos de
divulgação da instituição;
Estabelecimento de contactos com os meios de comunicação
social e acompanhamento e tratamento de informação
noticiosa com interesse para a Universidade;
Avaliação e balanço das actividades desenvolvidas pela instituição no âmbito das atribuições do Gabinete através
da recolha, tratamento e análise de dados relevantes;
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De Fevereiro de 1999 a Julho de 2003 — exerceu funções como
técnica superior de 2.a classe no Departamento de Sistemas
de Informação da Escola de Engenharia da Universidade do
Minho (em regime de aquisição de serviços entre Fevereiro
de 1999 e Junho de 2001), tendo desempenhado as seguintes
funções:
Funções de carácter administrativo, nomeadamente de
apoio à direcção do Departamento na gestão orçamental;
apoio à gestão de vários projectos de investigação internacionais; apoio à gestão dos recursos humanos, e apoio
às actividades desenvolvidas no âmbito da direcção do
curso de Informática de Gestão;
Organização de diversas acções de comunicação interna e
externa, do Departamento de Sistemas de Informação
e da Presidência da Escola de Engenharia, com destaque
para actividades de divulgação dos cursos, reuniões de
trabalho e acções comemorativas, congressos e assessoria
de imprensa.
1 de Junho de 2006. — O Reitor, A. Guimarães Rodrigues.

Reitoria
o

Despacho n. 13 237/2006 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade do Minho de 30 de Maio de 2006, proferido
por delegação do reitor:
Designados, nos termos do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 301/72,
de 14 de Agosto, para fazerem parte do júri das provas de agregação
no grupo disciplinar de Matemática, requeridas pelo Doutor José
Assis Ribeiro de Azevedo, os seguintes professores:
Presidente — Reitor da Universidade do Minho.
Vogais:
Doutora Margarita Benito Ramalho, professora catedrática
do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutor José António Perdigão Dias da Silva, professor catedrático do Departamento de Matemática da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutora Gracinda Maria dos Santos Gomes Moreira da
Cunha, professora catedrática do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa.
Doutor Miguel de Paula Nogueira Ramos, professor catedrático do Departamento de Matemática da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutor Jorge Manuel Menezes Guimarães de Almeida, professor catedrático do Departamento de Matemática Pura
da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Doutor Helmuth Malonek, professor catedrático do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro.
Doutora Estelita Graça Lopes Rodrigues Vaz, professora
catedrática do Departamento de Matemática para a Ciência e Tecnologia da Escola de Ciências da Universidade
do Minho.
Doutor José Manuel Pereira Carmelo, professor catedrático
do Departamento de Física da Escola de Ciências da Universidade do Minho.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
1 de Junho de 2006. — O Vice-Reitor, Acílio da Silva Estanqueiro
Rocha.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Aviso n.o 7067/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 29
de Maio de 2006 e sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto,
foi determinado o seguinte para a edição de 2006-2008 relativamente
ao curso de mestrado em Ciências da Educação, nas áreas de especialização de Comunicação, Linguagem e Educação Intercultural, Formação Cívica, Juventude e Cidadanias, Avaliação Institucional, Educação de Adultos e Educação Comunitária, Infância, Educação e
Sociedade, Mediação e Desenvolvimento Local e de Políticas Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação desta
Universidade:
1 — Limitações quantitativas:
1.1 — Numerus clausus — 80;

