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Doutora Ruth Maria de Oliveira Pereira, professora auxiliar convidada, em regime de tempo parcial (50 %) — no período de 2 a
10 de Julho de 2006.
De 26 de Junho de 2006:
Doutora Ana Maria Rebelo Barreto Xavier, professora auxiliar — no período de 2 a 7 de Setembro de 2006.
De 29 de Junho de 2006:
Doutor António Manuel Melo de Sousa Pereira, professor catedrático — no período de 27 de Junho a 1 de Julho de 2006.
Doutor Joaquim José Borges Gouveia, professor catedrático — nos
dias 5 e 6 de Julho de 2006.
Doutor José Carlos Esteves Duarte Pedro, professor catedrático — nos períodos de 9 a 15 e de 23 a 30 de Julho de 2006.
Doutor Paulo Jorge de Melo Matias Faria de Vila Real, professor
catedrático — nos dias de 27 e 28 de Junho e no período de 29 de
Junho a 1 de Julho de 2006.
Doutor Vítor Brás de Sequeira Amaral, professor associado com
agregação — no período de 24 de Junho a 1 de Julho de 2006.
Doutora Isabel Maria Coelho de Oliveira Malaquias, professora
associada — no período de 3 a 8 de Julho de 2006.
Doutor José Luís Guimarães Oliveira, professor associado — no
período de 28 a 30 de Junho de 2006.
Doutor Rui Pedro Ramos Cardoso, professor auxiliar — no período
de 16 a 24 de Julho de 2006.
Doutora Teresa Costa Gomes Roberto, professora auxiliar — no
dia 30 de Junho de 2006.
Doutor Jorge Manuel Alexandre Saraiva, investigador auxiliar — no
período de 24 de Julho a 27 de Agosto de 2006.
Doutor Carlos Alexandre Sarabando Gravato, professor auxiliar
convidado, em regime de tempo parcial (50 %) — no período de 4 a
28 de Julho de 2006.
Doutora Pétia Georgieva Georgieva, professora auxiliar convidada — no período de 15 a 22 de Julho de 2006.
Doutor Robertt Ângelo Fontes Valente, professor auxiliar convidado — no período de 16 a 24 de Julho de 2006.
Mestre José Maria Amaral Fernandes, assistente convidado — no
período de 1 a 7 de Julho de 2006.
Licenciado João Miguel Candal Ribeiro da Cunha, assistente convidado — no período de 1 a 5 de Julho de 2006.
Licenciado Ricardo José Alves de Sousa, assistente convidado — no
período de 16 a 24 de Julho de 2006.
2 de Outubro de 2006. — A Administradora, Maria de Fátima
Moreira Duarte.

Reitoria
Despacho n.o 21 282/2006
Delegação/subdelegação
Nos termos do disposto nos artigos 35.o a 40.o do Código do Procedimento Administrativo e no uso dos poderes que me são conferidos
pelo n.o 1 do artigo 18.o dos Estatutos da Universidade da Madeira,
aprovados pelo Despacho Normativo n.o 83/98, de 31 de Dezembro,
e dos que me foram delegados pelo Ministro da Ciência e do Ensino
Superior, delego/subdelego, sem prejuízo dos poderes de avocação
e supervisão, no vice-reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor
Rui Alexandre Carita Silvestre, as competências nas seguintes áreas:
Infra-estruturas da Universidade da Madeira;
Biblioteca e documentação;
Projectos.
7 de Abril de 2006. — O Reitor, Pedro Telhado Pereira.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Despacho n.o 21 283/2006
Ao abrigo do disposto no artigo 10.o, n.o 1, do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, no uso da autorização concedida pelo
despacho n.o 1724/2006 (Diário da República, 2.a série, n.o 164, de
25 de Agosto de 2006), do reitor da Universidade, e de harmonia
com o disposto nos artigos 35.o e 36.o do Código do Procedimento
Administrativo:
1 — Delego no director de serviços de Pessoal e Expediente da
Reitoria e Serviços Centrais, Arnaldo António Gomes de Azevedo,
a competência para a assinatura dos termos de aceitação e para conferir posse ao pessoal técnico superior, técnico, técnico-profissional,
administrativo, operário e auxiliar da Universidade.
2 — Ficam reservados os poderes de avocação e superintendência.
3 — O disposto neste despacho reporta-se ao provimento de pessoal
cujo despacho de nomeação tenha sido por mim proferido depois
de 3 de Julho de 2006.
27 de Setembro de 2006. — A Vice-Reitora, Maria de Lurdes Correia
Fernandes.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Faculdade de Medicina Dentária
Despacho (extracto) n.o 21 281/2006
Por despacho do conselho científico de 12 de Julho de 2006, foi
nomeado o júri que a seguir se indica, para análise do processo de
reconhecimento do grau de mestre requerido pelo Dr. Paulo Alexandre Mascarenhas Lopes:
Presidente — Prof. Doutor Manuel Clarimundo Manso Preto
Emílio.
Vogais:
Prof. Doutor Gil Alves Pessanha Alcoforado.
Prof. Doutor Fernando Alberto Deométrio Rodrigues Alves
Guerra.
2 de Outubro de 2006. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Aviso n.o 11 295/2006
Por despacho do magnífico reitor da Universidade da Madeira,
Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, de 7 de Julho de 2005, foi autorizado o contrato administrativo de provimento com a mestre Alexandra Catarina Spranger Fernandes Gomes Forte Saldanha Cardoso,
válido pelo período compreendido entre 19 de Setembro de 2005
e 25 de Fevereiro de 2006, como assistente convidada, no Departamento de Gestão e Economia, em regime de tempo parcial (30 %).
14 de Setembro de 2006. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.

Louvor n.o 664/2006
Tendo deixado de exercer funções no âmbito do Serviço de Cooperação de Extensão de Trás-os-Montes e Alto Douro como responsável pelo Laboratório de Sistemas de Informação Geográfica da
Divisão de Engenharia Civil do Departamento de Engenharias da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), cumpre dar
público louvor ao Dr. Delfim Fernandes de Azevedo Moreira Barbosa
pela forma como exerceu aquele cargo.
A competência, o elevado sentido de responsabilidade e a disponibilidade que sempre demonstrou ao longo dos cerca de quatro anos
em que desempenhou aquelas funções revelaram-se um imprescindível
contributo na prossecução das atribuições relativas aos projectos
desenvolvidos e em desenvolvimento no âmbito do planeamento e
ordenamento do território, que hoje em dia cabem ao referido departamento da UTAD, sob a coordenação do Prof. Doutor Luís Ramos,
sendo, assim, merecedor do apreço e do reconhecimento desta
entidade.
4 de Outubro de 2006. — O Reitor, Armando Mascarenhas Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Despacho n.o 21 284/2006
Por despacho de 18 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo de provimento à mestre Elisabete do Rosário Mendes Silva para o exercício
das funções de equiparada a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de Educação deste Instituto, em regime de exclusividade e por
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urgente conveniência de serviço, a partir de 19 de Setembro de 2006,
e terminará em 19 de Fevereiro de 2007, a que corresponde a remuneração mensal, de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de
Novembro, e posteriores alterações, acrescida dos subsídios de refeição, de férias e de Natal.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

26 de Setembro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

Despacho (extracto) n.o 21 290/2006

o

Despacho n. 21 285/2006
Por despacho de 18 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Bragança, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, foi autorizado o contrato administrativo de provimento à mestre Ângela Cristina Fernandes do Vale para o exercício
das funções de equiparada a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de Educação deste Instituto, em regime de exclusividade e por
urgente conveniência de serviço, a partir de 19 de Setembro de 2006,
e terminará em 19 de Fevereiro de 2007, a que corresponde a remuneração mensal de acordo com o Decreto-Lei n.o 408/89, de 20 de
Novembro, e posteriores alterações, acrescida dos subsídios de refeição, de férias e de Natal.
26 de Setembro de 2006. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 21 286/2006
Por despacho de 3 de Outubro de 2006 da presidente do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, o mestre Daniel Raposo Martins foi
nomeado provisoriamente na categoria de professor-adjunto, precedendo concurso, para a Escola Superior de Artes Aplicadas deste
Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos à data da aceitação da nomeação.
4 de Outubro de 2006. — A Presidente, Ana Maria B. Oliveira Dias
Malva Vaz.
Despacho (extracto) n.o 21 287/2006
Por despacho de 15 de Setembro de 2006 da presidente do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, foi celebrado com a licenciada Ângela
Maria Lourenço Carrilho Trindade contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo
parcial e acumulação, por urgente conveniência de serviço, para a
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, deste Instituto, auferindo
o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria,
com efeitos desde 15 de Setembro de 2006 e termo em 15 de Janeiro
de 2007.
4 de Outubro de 2006. — O Presidente, Ana Maria B. Oliveira Dias
Malva Vaz.
Despacho (extracto) n.o 21 288/2006
Por despacho de 25 de Setembro de 2006 da presidente do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, foi celebrado com a licenciada Cláudia
Alexandra da Fonseca Domingues contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em regime de tempo integral
e de substituição temporária, no âmbito do PRODEP, por urgente
conveniência de serviço, para a Escola Superior de Tecnologia deste
Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para
a respectiva categoria, com efeitos desde 26 de Setembro de 2006
e termo em 26 de Janeiro de 2007.
4 de Outubro de 2006. — A Presidente, Ana Maria B. Oliveira Dias
Malva Vaz.
Despacho (extracto) n.o 21 289/2006
Por despacho de 25 de Setembro de 2006 da presidente do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, foi celebrado com o licenciado Ricardo
Manuel Carrola Simões contrato administrativo de provimento como
equiparado a assistente, em regime de tempo integral e de substituição
temporária, no âmbito do PRODEP, por urgente conveniência de
serviço, para a Escola Superior de Tecnologia deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva
categoria, com efeitos desde 26 de Setembro de 2006 e termo em
26 de Janeiro de 2007.
6 de Outubro de 2006. — A Presidente, Ana Maria B. Oliveira Dias
Malva Vaz.

Escola Superior de Educação
Por despacho de 11 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Lisboa, foi autorizada a renovação da equiparação a
professor-adjunto de Artur Luís Álvaro de Almeida Carneiro para
esta Escola Superior de Educação, com início em 1 de Setembro
de 2006 e fim em 31 de Agosto de 2007, em regime de exclusividade,
auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
índice 195, escalão 2, da tabela remuneratória do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Setembro de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Marquês Serrazina.
Despacho (extracto) n.o 21 291/2006
Por despacho de 11 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Lisboa, foi autorizada a renovação da equiparação a
professor-adjunto de Mário José Oliveira Relvas de Assunção para
esta Escola Superior de Educação, com início em 1 de Setembro
de 2006 e fim em 31 de Agosto de 2007, em regime de exclusividade,
auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
índice 195, escalão 2, da tabela remuneratória do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Setembro de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Marquês Serrazina.
Despacho (extracto) n.o 21 292/2006
Por despacho de 11 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Lisboa, foi autorizada a renovação da equiparação a
professora-adjunta de Maria de Fátima Pereira Cirne Grais, em regime
de exclusividade, para esta Escola Superior de Educação de Lisboa,
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006 e fim em 31 de Agosto
de 2007, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente
ao índice 185, escalão 1, da tabela remuneratória do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Marquês Serrazina.
Despacho (extracto) n.o 21 293/2006
Por despacho de 11 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Lisboa, foi autorizada a renovação da equiparação a
professor-adjunto de António José Correia de Almeida para esta
Escola Superior de Educação, com início em 1 de Setembro de 2006
e fim em 31 de Agosto de 2007, em regime de exclusividade, auferindo
a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 195, escalão 2, da tabela remuneratória do pessoal docente do ensino superior
politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Marquês Serrazina.
Despacho (extracto) n.o 21 294/2006
Por despacho de 11 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Lisboa, foi autorizada a renovação da equiparação a
professora-adjunta de Maria João de Oliveira Antunes Barroso Hortas
para esta Escola Superior de Educação, com início em 1 de Setembro
de 2006 e fim em 31 de Agosto de 2007, em regime de exclusividade,
auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
índice 185, escalão 1, da tabela remuneratória do pessoal docente
do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria de Lurdes Marquês Serrazina.
Despacho (extracto) n.o 21 295/2006
Por despacho de 11 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Lisboa, foi autorizada a renovação da equiparação a
professor-adjunto de Carlos Telo Rodrigues para esta Escola Superior
de Educação, com início em 1 de Setembro de 2006 e fim em 31 de
Agosto de 2007, em regime de tempo integral, auferindo a remu-

