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Doutor José Henrique Barros Oliveira, professor catedrático da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
do Porto.
Doutora Maria Emília Teixeira Costa, professora catedrática da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
do Porto.

3 — Percentagem de vagas reservadas prioritariamente a docentes
do ensino superior — 0;
4 — Percentagem de vagas reservadas a candidatos de outros
países — 70;
5 — Calendário:

14 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Prazo de candidatura — de 1 a 30 de Setembro de 2006;
Entrevistas com os candidatos — de 2 a 6 de Outubro de 2006;
Matrículas — de 9 a 14 de Outubro de 2006;
Início do 1.o semestre — 3 de Novembro de 2006.

Despacho (extracto) n.o 14 616/2006

13 de Junho de 2006. — O Chefe de Divisão, António Pereira Bastos.

Por despacho de 16 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação, foi o licenciado João Carlos de Sousa Pinto
Ferreira contratado por conveniência urgente de serviço como professor auxiliar convidado, com 30 % do vencimento, do Instituto de
Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta Universidade, com efeitos
a partir de 11 de Maio de 2006 e pelo período de um ano, renovável.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
Relatório a que se refere o artigo 15.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho
O conselho científico analisou o curriculum vitae do candidato com
a finalidade de recrutamento como professor auxiliar convidado, com
30 % do vencimento, da disciplina de Otorrinolaringologia, ao abrigo
do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro.
Verificou-se que o Dr. João Carlos de Sousa Pinto Ferreira possui
currículo relevante na especialidade e qualidades científicas que aconselham o seu convite, o qual foi aprovado pela maioria absoluta dos
membros do conselho científico em exercício efectivo de funções.
17 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho Científico, Pedro
Moradas Ferreira.
19 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Secretaria-Geral

Aviso n.o 7729/2006
Por despacho reitoral de 14 de Junho de 2006 e sob proposta do
conselho científico da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, foi determinado o seguinte para a edição de 2006-2008 relativamente ao curso de mestrado em Ciência e Tecnologia Pós-Colheira
da Faculdade de Ciências desta Universidade:
Numerus clausus — 15;
Número mínimo para funcionamento — 6;
Propina — 1500 ano;
Duração — 24 meses;
Candidaturas:
1.a fase:
Candidatura — de 12 de Junho a 14 de Julho de 2006;
Seriação — de 17 a 21 de Julho de 2006;
Inscrição — de 24 a 31 de Julho de 2006;
2.a fase:
Candidatura — de 4 a 15 de Setembro de 2006;
Seriação — de 18 a 22 de Setembro de 2006;
Inscrição — de 25 de Setembro a 2 de Outubro de 2006;
Data de início — 7 de Outubro de 2006 (sexta-feira).
Plano de estudos — mantém-se o plano de estudos que vigorou
na edição de 2003-2005.
19 de Junho de 2006. — O Chefe de Divisão, António Pereira Bastos.

o

Aviso n. 7727/2006
Por despacho reitoral de 9 de Junho de 2006 e sob proposta do
conselho científico da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, foi determinado o seguinte para a edição de 2006-2008 relativamente ao curso de mestrado em Engenharia Informática da Faculdade de Engenharia desta Universidade:
Numerus clausus — o numerus clausus fixa-se em 40 alunos.
Número mínimo de inscrições para funcionamento do curso — 20
alunos.
Propinas — E 1500 por ano lectivo.
Calendário escolar:
1.a fase de candidaturas:
Candidaturas — de 15 de Junho a 16 de Julho de 2006;
Selecção dos candidatos — até 27 de Julho de 2006;
Inscrições — de 1 a 6 de Setembro de 2006;
Colocação de suplentes — 7 e 8 de Setembro de 2006;

Aviso n.o 7730/2006
Por despacho reitoral de 16 de Junho de 2006 e sob proposta do
conselho científico da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, foi determinado o seguinte para o ano lectivo de 2006-2007,
relativamente ao curso de doutoramento em Engenharia Biomédica,
da Faculdade de Engenharia desta Universidade:
Critérios de selecção:
De acordo com o artigo 12.o do regulamento, os candidatos deverão:
a) Possuir o grau de mestre ou um segundo ciclo de formação
superior em Engenharia Biomédica;
b) Possuir uma graduação em ensino superior, obtida em instituição
nacional ou estrangeira, reconhecida como apropriada pela comissão
científica do programa;
c) Possuir um currículo profissional ou científico reconhecido como
relevante e apropriado pela comissão científica.
Numerus clausus — o numerus clausus fixa-se em 10.
Propinas — E 2500 por ano lectivo.

2.a fase de candidaturas:
Candidaturas — de 1 de Agosto a 5 de Setembro de 2006;
Selecção dos candidatos — até 13 de Setembro de 2006;
Inscrições — 14 e 15 de Setembro de 2006;
Início das aulas — 18 de Setembro de 2006.
Plano de estudos — mantém-se o plano de estudos que vigorou
no ano lectivo de 2005-2006.
12 de Junho de 2006. — O Chefe de Divisão, António Pereira Bastos.
o

Aviso n. 7728/2006
Por despacho reitoral de 12 de Junho de 2006 e sob proposta do
conselho científico da Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
foi determinado o seguinte para o ano lectivo de 2006-2007 relativamente ao curso de mestrado em Estudos Africanos da Faculdade
de Letras desta Universidade:
1 — Numerus clausus — 30;
2 — Número mínimo de inscrições indispensáveis ao funcionamento
do curso — 10;

Calendário escolar:
Período de candidaturas — de 1 de Julho a 1 de Setembro de 2006;
Selecção dos candidatos — de 4 a 8 de Setembro de 2006;
Inscrições — de 11 a 15 de Setembro de 2006;
Início do ano lectivo — 18 de Setembro de 2006.
20 de Junho de 2006. — O Chefe de Divisão, António Pereira Bastos.
Rectificação n.o 1101/2006
Por ter sido publicada com incorrecções no Diário da República,
2.a série, n.o 92, de 12 de Maio de 2006, a pp. 6940 e 6941, a deliberação
n.o 590/2006 (2.a série), relativa ao Regulamento do Curso de Mestrado
em Biologia e Gestão da Água da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, rectifica-se que onde se lê:
«3 — O curso de mestrado tem a duração de quatro semestres
e organiza-se pelo sistema de unidades de crédito, compreendendo
as unidades curriculares na área de Biologia.
.......................................................

