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Despacho (extracto) n.o 24 482/2006
Por despacho de 2 de Agosto de 2006 do presidente da Escola
de Ciências da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida
equiparação a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutora Estelita Graça Lopes Rodrigues Vaz, professora catedrática — pelo período de 18 dias, com início em 14 de Agosto de 2006.
Doutora Helena Maria Leite Pato Granja, professora associada — pelo período de 13 dias, com início em 11 de Setembro de
2006.
Doutora Maria Paula Beirão de Oliveira Marques Smith, professora
associada — pelo período de 10 dias, com início em 4 de Setembro
de 2006.
Doutor José Bernardo Rodrigues Brilha, professor associado — no
período de 3 a 9 e nos dias 24 e 25 de Setembro de 2006.
Doutor José Bernardo Rodrigues Brilha, professor associado — no
período de 15 a 20 de Setembro de 2006.
Doutora Cláudia Isabel Machado Horta, professora auxiliar — pelo
período de 12 dias, com início em 30 de Agosto de 2006.
Doutora Maria Teresa Mesquita da Cunha Machado Malheiro,
professora auxiliar — no período de 22 a 30 de Agosto de 2006.
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 483/2006
Por despacho de 1 de Agosto de 2006 do presidente da Escola
de Ciências da Universidade do Minho, por delegação, foi ao Doutor Luís Filipe Ribeiro Pinto, professor associado, concedida equiparação a bolseiro pelo período de 10 dias, com início em 25 de
Agosto de 2006.
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
o

Despacho (extracto) n. 24 484/2006
Por despacho de 1 de Agosto de 2006 do reitor da Universidade
do Minho foi celebrado contrato administrativo de provimento como
professor auxiliar com o Doutor Bjorn Fredrik Johansson, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Agosto
de 2006 e termo em 31 de Julho de 2011, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere o
anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, considerando-se rescindido o contrato de professor convidado equiparado a professor auxiliar a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 485/2006
Por despacho de 1 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi com a Doutora Margarida Isabel Esteves da Silva Pereira
celebrado contrato administrativo de provimento como professora
auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2006 e termo em 31 de Agosto de 2011, com
direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 195, escalão 1,
a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 486/2006
Por despacho de 4 de Agosto de 2006 do presidente da Escola
de Ciências da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida
equiparação a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor José Filipe Vilela Vaz, professor auxiliar — no período de
8 a 15 de Setembro de 2006.
Doutor Manuel Filipe Pereira Cunha Martins Costa, professor auxiliar — no período de 11 a 18 de Setembro de 2006.
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 487/2006
Por despacho de 13 de Julho de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado José Manuel Morais Lopes Cordeiro na categoria de
assistente convidado a 50 %, por conveniência urgente de serviço,
com efeitos a partir de 13 de Julho de 2006 e termo em 12 de Julho

de 2007, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 155, escalão 3, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 488/2006
Por despachos de 6 de Novembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho:
Foi ao licenciado Gustavo Filipe Melo Alves Rocha denunciado
o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidado, com efeitos a partir de 16 de Janeiro de 2007. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Foi ao licenciado Mário José Macedo Marques denunciado o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado, com efeitos a partir de 26 de Janeiro de 2007. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Foi ao licenciado José Alberto Tavares Oliveira denunciado o contrato administrativo de provimento na categoria de professor convidado equiparado a professor auxiliar, com efeitos a partir de 15 de
Janeiro de 2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 489/2006
Por despacho de 31 de Julho de 2006 do presidente da Escola
de Ciências da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida
equiparação a bolseiro aos docentes a seguir mencionados:
Doutor Manuel Fernandes Ferreira, professor associado — no
período de 8 a 14 de Setembro de 2006.
Doutora Maria Fernanda Pires da Costa, professora auxiliar — no
período de 15 a 19 de Setembro de 2006.
Doutora Lucile Arlette Guilaine Vandembroucq, professora convidada equiparada a professora auxiliar — no período de 2 a 8 de
Setembro de 2006.
Doutor Thomas Walter Kahl, professor convidado equiparado a
professor auxiliar — no período de 2 a 8 de Setembro de 2006.
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 490/2006
Por despacho de 3 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado Marco Filipe Carvalho Gonçalves na categoria de monitor,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de
Outubro de 2006 e termo em 31 de Março de 2007, com direito
ao vencimento mensal correspondente a 40 % do índice 100, a que
se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 491/2006
Por despacho de 3 de Agosto de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi com o licenciado Nuno Maria Pinto da Cruz Sampaio
e Castro celebrado contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidado a 60 %, por conveniência urgente de serviço,
com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006 e termo em 30 de
Setembro de 2007, com direito ao vencimento mensal correspondente
ao índice 145, escalão 2, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 492/2006
Por despacho de 19 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi com o Doutor António Armando de Lima Sampaio
Duarte celebrado contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a
partir de 21 de Julho de 2006 e termo em 20 de Julho de 2011,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 195, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de

