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Despacho (extracto) n.o 13 239/2006 (2.a série). — Por despacho de 26 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Maria Beatriz Prior Pinto Oliveira, professora auxiliar além
do quadro da Faculdade de Farmácia desta Universidade —
nomeada definitivamente professora associada do 1.o grupo (Ciências Químicas) da mesma 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.)
30 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 240/2006 (2.a série). — Por despacho de 18 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Nuno Miguel Moreira de Sousa — nomeado provisoriamente, por um
ano, técnico profissional de 2.a classe (área de apoio ao ensino
e à investigação científica) da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos a partir da data da posse. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
31 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 241/2006 (2.a série). — Por despacho de 26 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Cristina Maria da Mota Ribeiro Santos, técnica profissional principal
(área de secretária-recepcionista) da Faculdade de Letras 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.)
31 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 242/2006 (2.a série). — Por despacho de 29 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Glória Maria Alves Teixeira, professora auxiliar além do
quadro da Faculdade de Direito desta Universidade — nomeada
definitivamente professora associada do grupo I, Direito, da mesma
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.)
31 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 243/2006 (2.a série). — Por despacho de 26 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Maria de La Salette de Freitas Fernandes Hipólito Reis
Dias Rodrigues, professora auxiliar além do quadro da Faculdade
de Farmácia desta Universidade — nomeada definitivamente professora associada do 1.o grupo (Ciências Químicas) da mesma 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.)
31 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 244/2006 (2.a série). — Por despacho de 29 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutora Dalila Benedita Machado Martins Fontes — nomeada definitivamente professora auxiliar além do quadro da Faculdade de
Economia desta Universidade, com efeitos a partir de 3 de Maio
de 2006. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
o
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Relatório a que se refere o n. 3 do artigo 21. do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.
O conselho científico da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, em sessão da sua comissão coordenadora de 26 de Abril
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de 2006, aprovou, nos termos do artigo 25.o, n.o 2, do ECDU, por
unanimidade dos seus professores catedráticos, associados e auxiliares
de nomeação definitiva presentes, a nomeação definitiva da professora
auxiliar Doutora Dalila Benedita Machado Martins Fontes.
Esta deliberação foi tomada com base na análise do relatório apresentado pela candidata e com base nos pareceres subscritos pelos
professores catedráticos Doutor Pavel Bernard Brazdil e Doutor Elísio
Fernando Moreira Brandão, ambos da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto.
26 de Abril de 2006. — A Vice-Presidente do Conselho Científico,
Sofia Balbina Santos Dias de Castro Gothen.
2 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 245/2006 (2.a série). — Por despacho de 29 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor José Manuel Janeira Varejão — nomeado definitivamente
professor auxiliar além do quadro da Faculdade de Economia desta
Universidade, com efeitos a partir de 1 de Junho 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 conselho científico da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, em sessão da sua comissão coordenadora de 26 de Abril
de 2006, aprovou, nos termos do artigo 25.o, n.o 2, do ECDU, por
unanimidade dos seus professores catedráticos, associados e auxiliares
de nomeação definitiva presentes, a nomeação definitiva do professor
auxiliar Doutor José Manuel Janeiro Varejão.
Esta deliberação foi tomada com base na apreciação do relatório
apresentado pelo candidato e com base no parecer subscrito pelos
professores catedráticos Doutor José da Silva Costa e Doutor António
Abílio Garrido da Cunha Brandão, ambos da Faculdade de Economia
da Universidade do Porto.
26 de Abril de 2006. — A Vice-Presidente do Conselho Científico,
Sofia Balbina Santos Dias de Castro Gothen.
2 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 246/2006 (2.a série). — Por despacho de 25 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Joana Maria Pereira Gomes — nomeada provisoriamente, por um
ano, técnica profissional de 2.a classe (biblioteca e documentação)
da Faculdade de Engenharia desta Universidade, com efeitos a
partir da data da posse. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
2 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 247/2006 (2.a série). — Por despacho de 29 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Doutor José César Vasconcelos Quintão — nomeado definitivamente
professor auxiliar além do quadro da Faculdade de Arquitectura
desta Universidade, com efeitos a partir de 16 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.
O conselho científico da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, na sua reunião de 17 de Maio de 2006, aprovou,
por unanimidade, a nomeação definitiva do Doutor José César Vasconcelos Quintão como professor auxiliar da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.
Esta deliberação foi tomada com fundamento nos pareceres subscritos pelos professores catedráticos Domingos Manuel Campelo

