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da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a
partir de 1 de Setembro de 2005, inclusive, e até 10 de Fevereiro
de 2006 (final do 1.o semestre do ano lectivo de 2005-2006).
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Maio de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima Moreira
Duarte.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 14 728/2006
Por despacho de 20 de Abril de 2006 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.a série, n.o 156, de 16 de Agosto de 2005), foram prorrogados os contratos até ao final do ano escolar à mestre Carolina
de Castro Nunes Vicente Cunha, assistente além do quadro da Faculdade de Direito desta Universidade, com início em 30 de Março de
2007, e à mestre Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo Dias de Castro
Fernandes, assistente além do quadro da Faculdade de Direito desta
Universidade, com início em 10 de Fevereiro de 2007. (Não carece
de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Maio de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Despacho n.o 14 729/2006
Por despacho de 31 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.a série, n.o 156, de 16 de Agosto de 2005), foi rescindido
o contrato por denúncia da Faculdade, a partir de 11 de Julho de
2006, ao Doutor João António Álvaro Dias, professor auxiliar da
Faculdade de Direito desta Faculdade.
5 de Junho de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.

Departamento Académico
Despacho n.o 14 730/2006
Curso de Especialização em Ciências Documentais
Nos termos das Portarias n.os 448/83, de 19 de Abril, e 757/86,
de 22 de Dezembro, e sob proposta do conselho científico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, determino que:
1 — O curso de especialização em Ciências Documentais funcionará
no ano lectivo de 2006-2007.
2 — O número de vagas para cada uma das opções (Documentação
e Biblioteca e Arquivo) é fixado em 20.
3 — As candidaturas deverão ser apresentadas na Secretaria dos
Assuntos Académicos da Faculdade de Letras de 3 a 28 de Julho
de 2006.
4 — Dos requerimentos a apresentar devem constar:
a) Nome e morada do candidato;
b) Diplomas e graus académicos de que seja o candidato titular,
com indicação das respectivas classificações;
c) Indicação da experiência profissional, nomeadamente no âmbito
das ciências documentais;
d) Indicação da situação profissional actual em actividades ligadas
às ciências documentais;
e) Indicação comprovativa de conhecimento de línguas estrangeiras.
Ao requerimento devem ser anexados documentos comprovativos
das habilitações, bem como da experiência e situação profissional.
Os documentos referidos, por se destinarem apenas à instrução
do processo de admissão, não terão de ser, necessariamente, autenticados.
5 — As provas escritas de avaliação de língua estrangeira a que
se refere o artigo 4.o da Portaria n.o 448/83 serão realizadas a 8 de
Setembro (Francês e Alemão às 9 horas e Inglês às 14 horas); oportunamente, serão indicadas as salas em que decorrerão estas provas.
Ficarão dispensados destas provas os alunos que comprovem, pelo
documento apresentado, explícita e inequivocamente possuir conhecimentos de nível 7 de uma língua estrangeira.
6 — As entrevistas, que visam, nomeadamente, apreciar a experiência e a situação profissional no âmbito das ciências documentais,
bem como a motivação para o exercício da profissão, terão lugar
por ordem alfabética nos dias 21 e 22 de Setembro, a partir das

9 horas e 30 minutos até às 17 horas e 30 minutos numa das salas
da Faculdade de Letras. A chamada será por ordem alfabética.
7 — A afixação dos resultados terá lugar no dia 2 de Outubro de
2006.
8 — O prazo de matrícula e inscrição terá lugar de 9 a 13 de Outubro
de 2006.
9 — As aulas terão o seu início a 9 de Outubro de 2006.
10 — O valor da propina anual é de E 1000, podendo ser paga
em duas prestações, sendo a primeira até 30 dias após a inscrição
e a segunda até 31 de Março de 2007.
19 de Junho de 2006. — A Vice-Reitora, Cristina Maria da Silva
Robalo Cordeiro.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 14 731/2006
Por despacho de 13 de Janeiro de 2004 do presidente do conselho
directivo, foi o mestre Gabriel Falcão Paiva Fernandes contratado
como assistente convidado, por um ano, renovável por um triénio,
com início em 13 de Janeiro de 2004. (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.)
20 de Abril de 2006. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos,
Maria Lídia Morão de Paiva Cardoso.

Faculdade de Medicina
Despacho n.o 14 732/2006
Por despacho de 18 de Fevereiro de 2006 do presidente do conselho
directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra,
proferido por delegação de competências (despacho n.o 17 405/2005,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 155, de 12 de Agosto
de 2005), o licenciado João Pedro Luís Fragoso Marcelino foi contratado como assistente convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, em regime de tempo parcial, a 40 %, em acumulação, por conveniência urgente de serviço, por um ano, renovável
por sucessivos períodos de três anos, com início em 1 de Março de 2006.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Maio de 2006. — A Directora de Administração, Célia Maria
Ferreira Tavares Cravo.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Despacho (extracto) n.o 14 733/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 22 de Março
de 2006, foi prorrogado o contrato por um biénio, com efeitos a
18 de Julho de 2006, do mestre João Paulo Príncipe Silva, assistente.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Abril de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 14 734/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 17 de Fevereiro
de 2006, foram prorrogados os contratos por um biénio do mestre
Jorge Luís Pedreira Murteira Marques Casas Novas, assistente, com
efeitos a 26 de Janeiro de 2006, do mestre Miguel Rocha de Sousa,
assistente, com efeitos a 1 de Março de 2006, e do mestre Rui Alexandre Godinho da Costa Campos, assistente, com efeitos a 1 de
Junho de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
10 de Abril de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 14 735/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 17 de Janeiro
de 2006, ao mestre Vítor Manuel Pinto Lamberto Silva, assistente, foi
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prorrogado o contrato até final do ano escolar de 2005-2006 (14 de
Setembro de 2006), com efeitos a 23 de Dezembro de 2005.
21 de Abril de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 14 736/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 4 de Janeiro
de 2006, foi prorrogado o contrato, até ao final do ano escolar de
2005-2006 (14 de Setembro de 2006) do mestre Paulo Jaime Lampreia
Costa, assistente.
24 de Abril de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
o

Despacho (extracto) n. 14 737/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 4 de Janeiro
de 2006, à mestre Marília Evangelina Sota Favinha, assistente, foi
prorrogado o contrato até final do ano escolar de 2005-2006 (14 de
Setembro de 2006), com efeitos a 12 de Março de 2006.
24 de Abril de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 14 738/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 28 de Abril
de 2006, foi renovado o contrato como professor auxiliar convidado,
pelo período de cinco anos, por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a 1 de Abril de 2006, ao mestre Luís Filipe Guerreiro Martins,
professor auxiliar convidado.
15 de Maio de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Belas-Artes
Despacho n.o 14 739/2006
Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 12 de
Abril de 2006, proferido por delegação, foi o Doutor Manuel Viana
Botelho, assistente além do quadro da Faculdade de Belas-Artes, contratado por cinco anos, por conveniência urgente de serviço, como
professor auxiliar além do quadro, com efeitos a partir de 18 de Janeiro
de 2006, considerando-se rescindido o conttrato anterior a partir da
mesma data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
2 de Maio de 2006. — Pelo Presidente do Conselho Directivo, Ana
Paula Carreira.
Despacho n.o 14 740/2006
Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 12 de
Abril de 2006, proferido por delegação, mestre Rui Alexandre Rosa
Grincho Serra, assistente estagiário, além do quadro, da Faculdade
de Belas-Artes, foi contratado por conveniência urgente de serviço
como assistente além do quadro, com efeitos a partir de 27 de Janeiro
de 2006, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da
mesma data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
2 de Maio de 2006. — Pelo Presidente do Conselho Directivo, Ana
Paula Carreira.

do licenciado Marco Serrão Fialho de Sousa Santos, assistente estagiário, além do quadro, desta Faculdade, até ao final do ano lectivo
(14 de Outubro de 2006), com efeitos a partir de 20 de Maio de
2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
16 de Junho de 2006. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Ana Paula Carreira.

Faculdade de Farmácia
Contrato (extracto) n.o 879/2006
Por despacho do vice-reitor de 6 de Junho de 2006, proferido por
delegação do reitor, é rescindido o contrato, a partir de 15 de Outubro
de 2006, com Lúcia Sofia Lourenço Casais, monitora além do quadro
do pessoal docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa.
12 de Junho de 2006. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.
Despacho (extracto) n.o 14 743/2006
Por despacho do vice-reitor de 18 de Março de 2006, proferido
por delegação do reitor, foi à licenciada Quirina Alexandra Pinto
Costa, assistente estagiária além do quadro de pessoal docente da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, autorizada a renovação do contrato, pelo período de um ano, com efeitos a 18 de
Março de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Maio de 2006. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.
Despacho (extracto) n.o 14 744/2006
Por despacho do vice-reitor de 27 de Abril de 2006, proferido por
delegação do reitor, foi autorizada a renovação do contrato, pelo
período de um ano, com efeitos a 28 de Abril de 2006, à licenciada
Isabel Alexandra Caldeira Ribeiro, assistente estagiária além do quadro de pessoal docente da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Maio de 2006. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.
Despacho (extracto) n.o 14 745/2006
Por despacho do vice-reitor de 3 de Maio de 2006, proferido por
delegação do reitor, foi autorizada a renovação do contrato, pelo
período de um ano, com efeitos a 5 de Janeiro de 2006, do licenciado
Bruno Miguel Nogueira Sepodes, assistente estagiário além do quadro
de pessoal docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Maio de 2006. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.

Instituto de Ciências Sociais
Despacho (extracto) n.o 14 746/2006
Por despacho de 28 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade
de Lisboa, proferido por delegação, foi renovado o contrato pelo
prazo de três anos, começando a vigorar a partir de 1 de Abril de
2006, do Doutor Jorge Manuel Vala Salvador, investigador-coordenador associado além do quadro de pessoal do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa, em regime de tempo parcial, equivalente a 50 % do tempo integral.
19 de Maio de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Eduarda Cruzeiro.

Despacho n.o 14 741/2006
Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 27 de
Março de 2006, proferido por delegação, foi prorrogado o contrato
ao licenciado Pedro Jorge Grácio dos Santos Duarte de Almeida,
assistente estagiário além do quadro desta Faculdade, até final do
ano lectivo (14 de Outubro de 2006), com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)
29 de Maio de 2006. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Ana Paula Carreira.
Despacho n.o 14 742/2006
Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 22 de
Maio de 2006, proferido por delegação, foi prorrogado o contrato

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 14 747/2006
Por despacho de 22 de Junho de 2006 do reitor da Universidade
do Minho:
Foi autorizada à mestre Palmira Anjos Veloso Costa Cabral a
denúncia do contrato administrativo de provimento, na categoria de
assistente convidada, com efeitos a partir de 28 de Setembro de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Foi autorizada ao licenciado Horst Bergmeier a denúncia do contrato administrativo de provimento, na categoria de leitor, com efeitos
a partir de 30 de Setembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

