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a exercer funções na área de informática e de gestão de informação
para a Reitoria e a administração da Universidade, passando a integrar
o Gabinete de Gestão de Informação (GAGI) da Universidade de
Aveiro;
2003 — assumiu a coordenação técnica, financeira, de planeamento
e de gestão de recursos humanos do GAGI da Universidade de Aveiro.
Actividades desenvolvidas como dirigente:
2005 — nomeado, em regime de substituição, director dos Serviços
Financeiros e Património da Universidade de Aveiro.
Participação em projectos/grupos de trabalho:
2003 — responsável pela gestão operacional de um vasto conjunto
de projectos financiados pelos programas «Campus virtuais» e «Aveiro
digital 2003-2006», liderados pela Universidade de Aveiro.
Outras actividades relevantes:
Nomeado, pelo Ministério Público, na comarca de Aveiro, perito
em vários processos envolvendo questões da área da informática.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.o 19 582/2006
Por despacho de 10 de Agosto de 2006 do reitor da Universidade
de Coimbra:
Considerando a vacatura do lugar:
Considerando o estabelecido nos n.os 1 e 2 do artigo 27.o, em conjugação com o n.o 10 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a nova redacção introduzida pela Lei n.o 51/2005, de
30 de Agosto, o licenciado Afonso Baptista Matos, técnico superior
principal do quadro dos Serviços da Estrutura Central, administração
da Universidade de Coimbra, é nomeado secretário da Faculdade
de Farmácia da mesma Universidade, cargo de direcção superior de
1.o grau, em regime de substituição, com início em 1 de Setembro
de 2006. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Agosto de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.
Resumo curricular
Nome — Afonso Baptista de Matos.
Naturalidade — Juncal do Campo, Castelo Branco.
Data de nascimento — 18 de Janeiro de 1964.
Habilitações académicas — licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra.
Carreira profissional:
De 1991 a 1997, exerceu funções no gabinete de apoio ao reitor
da Universidade de Coimbra;
A partir de 1997, passou a exercer funções na administração da
Universidade de Coimbra, em diversos domínios, com destaque para
o acompanhamento das questões legais relacionadas com a carreira
docente universitária, com o regime geral da função pública e com
a gestão de recursos humanos;
Desde Fevereiro de 2002, é membro da assembleia da Universidade;
Desde Outubro de 1998, é membro do senado da Universidade
de Coimbra;
De 1998 a 2001, foi presidente da direcção da Delegação de Coimbra
da Associação Nacional de Funcionários das Universidades Portuguesas (ANFUP), tendo no mesmo período, por inerência, sido membro efectivo da direcção nacional da ANFUP;
Desde Junho de 2004, é vice-presidente da mesa da assembleia
geral da Casa de Pessoal da Universidade de Coimbra;
Sócio fundador da Associação de Jovens Advogados de Coimbra,
onde exerceu também as funções de presidente da assembleia geral;
Membro do conselho geral da Associação de Administração e
Direito — JURISFORUM.

(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.)
5 de Setembro de 2006. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Teresa Manuela Antunes.
Despacho (extracto) n.o 19 584/2006
Por despachos autorizadores de 11 de Julho de 2006 do director
regional-adjunto de Educação do Centro e de 4 de Setembro de 2006
do presidente do conselho directivo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, foi requisitada para exercer
funções docentes, como assistente convidada, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, por um ano, a mestre Andreia Soares Martins,
professora do ensino básico e secundário, com início em 1 de Setembro
de 2006.
6 de Setembro de 2006. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Teresa Manuela Antunes.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Despacho (extracto) n.o 19 585/2006
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.o 18 153/2006
(2.a série), no Diário da República, 2.a série, n.o 172, de 6 de Setembro
de 2006, rectifica-se que onde se lê «Por despacho do reitor de 11
de Agosto de 2006, Ricardo Manuel Pereira Sousa Reis, técnico superior principal da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
foi nomeado, precedendo concurso, assessor do quadro da mesma
Faculdade, considerando-se exonerado do lugar anterior com efeitos
à data do termo de aceitação.» deve ler-se «Por despacho do reitor
de 11 de Agosto de 2006, Ricardo Manuel Pereira Sousa Reis, técnico
superior principal da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
foi nomeado, precedendo concurso, assessor do quadro da mesma
Faculdade, com efeitos à data do termo de aceitação.».
8 de Setembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Álvaro Pina.
Despacho (extracto) n.o 19 586/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 4 de Julho
de 2006, foi a Doutora Cláudia Maria Ferreira de Sousa Pereira
nomeada definitivamente professora auxiliar além do quadro do pessoal docente da Universidade de Évora, por urgente conveniência
de serviço, a partir de 22 de Junho de 2006.
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Nos termos do n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, tendo em conta o pedido apresentado nesse sentido
pela candidata, o conselho científico da área departamental de Ciências Humanas e Sociais regista que, reunido o conselho científico
da área departamental, foi submetido à apreciação deste o processo
referente à Doutora Cláudia Maria Ferreira de Sousa Pereira, que
requeria o seu provimento definitivo como professora auxiliar.
Os pareceres da Professora Maria de Fátima Aires Pereira Marinho
Saraiva, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e do Professor Hélder Lourenço Godinho, da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, são ambos positivos
do ponto de vista pedagógico e científico.
Após troca de impressões, seguiu-se a votação do provimento solicitado pela requerente, tendo o mesmo sido aprovado por maioria.
Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta da
sessão do conselho científico de 21 de Junho do ano em curso.

Faculdade de Ciências e Tecnologia

O Presidente do Conselho Científico da Área Departamental de
Ciências Humanas e Sociais, Luís Miguel Sebastião.

Despacho (extracto) n.o 19 583/2006

29 de Agosto de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

Por despacho de 4 de Setembro de 2006 do presidente do conselho
directivo:
Foi o licenciado Tiago José dos Santos Martins da Cruz contratado
como monitor, durante o período de 11 de Setembro de 2006 a 6
de Junho de 2007.
Foi o licenciado Bruno Miguel Brás Cabral contratado como monitor, durante o período de 11 de Setembro de 2006 a 6 de Junho
de 2007.

Despacho (extracto) n.o 19 587/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 4 de Julho
de 2006, foi a Doutora Olga Maria dos Santos Magalhães nomeada,
definitivamente, professora auxiliar, além do quadro do pessoal
docente da Universidade de Évora, por urgente conveniência de serviço, a partir de 22 de Junho de 2006.

