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ção de aposentada, e enquanto a pessoa nomeada para o lugar se
encontrar ausente.

Instituto Português do Património Arquitectónico

1 de Setembro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Aida Maria Cardoso.

Despacho n.o 19 579/2006

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto das Artes

Considerando que estarei ausente no estrangeiro, em missão oficial
de serviço, de 5 a 10 de Setembro:
Designo para me substituir, durante aquele período de tempo, a
vice-presidente Prof.a Arquitecta Andreia Maria Bianchi Aires de Carvalho Galvão, nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 10.o do
Decreto-Lei n.o 120/97, de 16 de Maio.
5 de Setembro de 2006. — O Presidente, Elísio Costa Santos
Summavielle.

Despacho (extracto) n.o 19 578/2006
Por despacho de 30 de Março de 2006 do director do Instituto
das Artes, obtida a anuência do Secretário de Estado da Educação,
nos termos previstos no artigo 67.o, n.o 2, alínea a), do Estatuto da
Carreira Docente, foi autorizada a requisição da docente Alexandra
Cristina Resende de Pinho Grasnick para o exercício de funções no
Instituto das Artes, no período de 1 de Junho a 31 de Agosto de
2006.
4 de Setembro de 2006. — O Director, Jorge Vaz de Coelho.

Despacho (extracto) n.o 19 580/2006
Por meu despacho de 3 de Agosto de 2006, por delegação, Olímpia
Ana Cadete Duarte cessa, com efeitos em 1 de Setembro de 2006,
o contrato individual de trabalho para o exercício de funções de limpeza na Direcção Regional de Castelo Branco deste Instituto, por
motivo de rescisão.
6 de Setembro de 2006. — O Director do Departamento Financeiro
e de Administração, Luís Filipe Coelho.

PARTE D
TRIBUNAL DE CONTAS
Direcção-Geral
Aviso n.o 10 505/2006
o

Pelo despacho n. 26/06-GP, de 8 de Setembro, do conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, foi confirmada a delegação no director-geral
do Tribunal de Contas do poder de autorização de trabalho extraordinário, a que se refere a alínea d) do n.o 3 do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 258/98, de 18 de Agosto.
8 de Setembro de 2006. — O Director-Geral, José F. F. Tavares.

PARTE E
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 19 581/2006
1 — Nos termos do estabelecido nos n.os 8, 9 e 10 do artigo 21.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e nas disposições conjugadas
do artigo 35.o dos Estatutos da Universidade de Aveiro, aprovados
pelo Despacho Normativo n.o 52/89, de 1 de Junho, e do artigo 10.o
da resolução do senado sobre orgânica e funcionamento das unidades
e serviços da Universidade de Aveiro, aprovada em sessão de 12 de
Fevereiro de 1993, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 129,
de 3 de Julho de 1993, e considerando que o curriculum vitae publicado
em anexo evidencia perfil adequado e é demonstrativo da aptidão
e da experiência profissional necessárias ao exercício do cargo em
que é investido, nomeio, em comissão de serviço, para o exercício
das funções de director dos Serviços Financeiros e Património, o mestre Fernando Ferreira Batista, especialista de informática do grau 3,
nível 1, do quadro de pessoal não docente da Universidade de Aveiro.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 22 de Junho
de 2006, inclusive.
22 de Junho de 2006. — A Reitora, Maria Helena Vaz Carvalho Nazaré.

ANEXO
Síntese curricular
Identificação:
Nome — Fernando Ferreira Batista;
Data de nascimento — 9 de Julho de 1966;
Estado civil — casado;
Naturalidade — Tours, França.
Formação académica:
Licenciatura em Física, ramo Física dos Materiais, pela Universidade de Aveiro;
Mestrado em Física Computacional, pela Universidade de Aveiro.
Actividade profissional:
1991 — exerceu funções de analista de informática na Universidade
de Aveiro, nos sistemas de gestão de pessoal — vencimentos, contabilidade e serviços académicos —, tendo desenvolvido todo o software de gestão de contabilidade da Universidade;
1996 — nomeado técnico superior de informática de 2.a classe do
quadro de pessoal não docente da Universidade de Aveiro, passou

