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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

o

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
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Tavares e Manuel Correia Fernandes, ambos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.
17 de Maio de 2006. — O Presidente do Conselho Científico, Alexandre Alves Costa.
2 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.
Despacho (extracto) n.o 13 248/2006 (2.a série). — Por despacho de 18 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Teresa Alexandra Cardoso de Oliveira Ramos — nomeada
provisoriamente, por um ano, técnica superior 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.)
5 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 13 249/2006 (2.a série). — Por despacho de 18 de Abril de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:
Licenciada Carla Maria de Castro Ferreira do Carmo — contratada,
por conveniência urgente de serviço, como monitora além do quadro
da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física desta
Universidade, com efeitos a partir de 2 de Maio de 2006. (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 13 250/2006 (2.a série). — Por despacho de 1 de Junho de 2006 do reitor da Universidade do Porto:
Doutor Jorge Olímpio Bento, professor catedrático e presidente do
conselho directivo da Faculdade de Ciências do Desporto e de
Educação Física desta Universidade — concedida a equiparação a
bolseiro fora do País no período de 6 a 13 de Junho de 2006.
5 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Ciências
Despacho (extracto) n.o 13 251/2006 (2.a série). — Por despacho de 15 de Maio de 2006 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
foi concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Prof. Doutor
Paulo Célio Pereira Martins Alves, professor auxiliar, no período de
15 a 27 de Maio de 2006.
24 de Maio de 2006. — A Directora de Serviços Académicos e
de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 13 252/2006 (2.a série). — Por despacho de 16 de Maio de 2006 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
foi concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Prof. Doutor
Christian Edgar Lomp, professor auxiliar, no período de 16 a 22 de
Maio de 2006.
24 de Maio de 2006. — A Directora de Serviços Académicos e
de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
o

a

Despacho (extracto) n. 13 253/2006 (2. série). — Por despacho de 17 de Maio de 2006 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
foi concedida equiparação a bolseiro fora do País à Prof.a Doutora
Maria João Ramos, professora associada, pelo período de 17 a 27
de Maio de 2006.
24 de Maio de 2006. — A Directora de Serviços Académicos e
de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 13 254/2006 (2.a série). — Por despacho de 18 de Maio de 2006 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
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foi concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Prof. Doutor
João Pedro Esteves de Araújo, professor auxiliar, pelo período de
18 a 24 de Maio de 2006.
24 de Maio de 2006. — A Directora de Serviços Académicos e
de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 13 255/2006 (2.a série). — Por despacho de 19 de Maio de 2006 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
foi concedida equiparação a bolseiro fora do País à Prof.a Doutora
Maria Teresa Sá Dias de Vasconcelos, professora catedrática, pelo
período de 21 a 26 de Maio de 2006.
24 de Maio de 2006. — A Directora de Serviços Académicos e
de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 13 256/2006 (2.a série). — Por despacho de 21 de Abril de 2006 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
foi concedida equiparação a bolseiro no País ao licenciado Jorge
Miguel Milhazes de Freitas, assistente, pelo período de um ano, a
partir de 1 de Setembro de 2006.
24 de Maio de 2006. — A Directora de Serviços Académicos e
de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.
Despacho (extracto) n.o 13 257/2006 (2.a série). — Por despacho de 23 de Maio de 2006 do director da Faculdade de Ciências,
por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto,
foi concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Prof. Doutor José
Ferreira Alves, professor associado, no período de 23 de Maio a 31
de Julho de 2006.
24 de Maio de 2006. — A Directora de Serviços Académicos e
de Recursos Humanos, Conceição Guimarães.

Faculdade de Economia
Despacho n.o 13 258/2006 (2.a série). — Por despacho de 9
de Junho de 2006 do director da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, no exercício de delegação de competências concedida pelo reitor da Universidade do Porto:
Prof. Doutor António Manuel Martins Almodôvar, professor associado desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do
País no período de 22 a 29 de Junho de 2006.
Prof.a Doutora Maria de Fátima da Silva Brandão, professora associada desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do
País no período de 22 a 29 de Junho de 2006.
Prof.a Doutora Maria Leonor Bastos Vasconcelos Ferreira, professora
associada desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro no
País no dia 12 de Junho de 2006.
Prof.a Doutora Aurora Amélia Castro Teixeira, professora auxiliar
desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País
no período de 19 a 25 de Junho e de 28 de Junho a 1 de Julho
de 2006.
Prof.a Doutora Ana Paula Africano de Sousa e Silva, professora auxiliar desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro no País
no dia 9 de Junho de 2006.
Prof. Doutor José Miguel Silva Valente, professor auxiliar desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período
de 20 a 25 de Junho de 2006.
Prof.a Doutora Sandra Maria Tavares Silva, assistente desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro no País no período 20
a 25 de Junho e de 28 de Junho a 1 de Julho de 2006.
9 de Junho de 2006. — A Técnica Superior Principal, Lídia Soares.

Faculdade de Letras
Rectificação n.o 1002/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 69, de 6 de Abril de
2006, o aviso n.o 4283/2006 (2.a série), relativo ao curso de pós-graduação em Sistemas de Informação Geográfica da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, seguidamente se rectifica que onde se
lê «Para o cálculo da média do curso, deve ser elaborada a média
da avaliação das diferentes disciplinas, ponderada pelos respectivos
créditos (ECTS)» deve ler-se «Foi determinado que, para cálculo da
média do curso, deve ser elaborada a média da avaliação das diferentes
disciplinas, ponderada pelos respectivos créditos (ECTS), a ser aplicado desde o ano lectivo de 2004-2005.».
17 de Maio de 2006. — A Presidente, Teresa Sá Marques.

