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Novembro, considerando-se rescindido o contrato de assistente a partir
daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

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.

10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 24 493/2006

Despacho (extracto) n.o 24 496/2006

Por despacho de 26 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi com a Doutora Maria Altina da Silva Ramos celebrado
contrato administrativo de provimento na categoria de professora convidada equiparada a professora auxiliar, a 100 %, 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 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.)

Por despacho de 3 de Agosto de 2006 do reitor da Universidade
do Minho foi celebrado contrato administrativo de provimento como
professor auxiliar com o Doutor António Luís Duarte Costa, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 14 de Junho
de 2006 e termo em 13 de Junho 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 assistente a partir daquela data. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
O conselho científico do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, em sessão de 19 de Julho de 2006, apreciou
a proposta do Departamento de Ciências da Educação da Criança
para a contratação da Doutora Maria Altina da Silva Ramos como
professora convidada equiparada a professora auxiliar.
O conselho analisou o curriculum vitae e ponderou o teor dos pareceres assinados por João Manuel Formosinho Sanches Simões, professor catedrático do Instituto de Estudos da Criança da Universidade
do Minho, Cândido Manuel Varela de Freitas, professor jubilado do
Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, e António
José Meneses Osório, professor auxiliar do Instituto de Estudos da
Criança da Universidade do Minho.
Em face do que foi presente, entendeu-se que a Doutora Maria
Altina da Silva Ramos tem formação e experiência em domínios que
são de interesse relevante para a actividade pedagógica, científica
e de extensão universitária do Departamento proponente e deste
Instituto.
Assim, o conselho científico considerou que a candidata possui
curriculum vitae relevante e qualidades científicas e pedagógicas que
aconselham o seu convite, o qual foi aprovado, por unanimidade,
em plenário do conselho científico.
4 de Setembro de 2006. — A Presidente do IEC, Maria Luísa Garcia
Alonso.
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 494/2006
Por despacho de 25 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
a mestre Ana Paula de Freitas Assis Antunes Duarte na categoria
de assistente convidada a 50 %, 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 140, 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 24 495/2006
Por despachos de 29 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho:
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com a mestre Isabel Anunciação Ferraz Camisão na categoria de assistente convidada a 50 %, 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
140, 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.)
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com a mestre
Aleida Lopes Vaz de Carvalho na categoria de assistente convidada
a 30 %, 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 140, escalão 1,

10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 497/2006
Por despachos de 27 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho:
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com a licenciada Margarita Arantes Salgueiro de Carvalho na categoria de assistente convidada a 30 %, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir de 10 de Outubro de 2006 e termo em 9 de Outubro
de 2007, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 140, 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.)
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com o licenciado José Miranda de Sousa Maciel na categoria de assistente convidado a 30 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a
partir de 25 de Novembro de 2006 e termo em 24 de Novembro
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 24 498/2006
Por despacho de 1 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
a mestre Gisela Hildegard Kern na categoria de leitora a 100 %, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2006 e termo a 31 de Agosto de 2007, com direito ao vencimento
mensal correspondente ao índice 140, 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 24 499/2006
Por despacho de 3 de Agosto de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi com o licenciado José Mário Moreira Castelo Branco
celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de professor convidado equiparado a professor auxiliar, a 20 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 11 de Setembro
de 2006 e termo em 28 de Fevereiro de 2007, 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.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
O conselho científico da Escola de Ciências analisou a proposta
de contratação do Doutor José Mário Moreira Castelo Branco como
professor convidado equiparado a professor auxiliar do grupo disciplinar de Geologia apresentada pelo conselho do Departamento
de Ciências da Terra.
O conselho, tendo analisado o curriculum vitae do Doutor Mário
Moreira Castelo Branco e tomado conhecimento dos pareceres ela-
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borados por três especialistas, deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta do conselho do Departamento de Ciências da Terra.

se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2006. — A Presidente do Conselho Científico da
Escola de Ciências, Graciete Tavares Dias.

10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 500/2006
Por despachos de 27 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho:
Foi celebrado contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidada, a 100 %, por conveniência urgente de serviço,
com a mestre Juliett da Silva Vicente, 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 140, 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.)
Foi celebrado contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidada, a 100 %, por conveniência urgente de serviço,
com a licenciada Catarina Tuna de Sousa, 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 140, 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 24 501/2006
Por despacho de 6 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi com o licenciado Sérgio Miguel da Silva Mouta Faria
celebrado contrato administrativo de provimento na categoria de assistente convidado, a 100 %, 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 140, 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 24 502/2006
Por despacho de 25 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
Ana Margarida Mendes Costa Novais na categoria de monitora, 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 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 24 503/2006
Por despacho de 27 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
a licenciada Susana Cristina Completo Lima de Faria na categoria
de monitora, 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 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 24 504/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado Miguel Tomás Pinto e Silva na categoria de monitor,
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 a 40 % do índice 100, a que

Despacho (extracto) n.o 24 505/2006
Por despacho de 8 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 Margarida Paula Pedra Amorim Casal, professora associada — pelo período de 10 dias, com início em 1 de Setembro de
2006.
Doutor António Manuel Rosa Cadilhe, professor convidado equiparado a professor auxiliar — no período de 1 a 9 de Setembro de
2006.
13 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 506/2006
Por despacho de 10 de Agosto de 2006 do presidente da Escola
de Ciências da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida
equiparação a bolseiro ao Doutor Luís Silvino Alves Marques, professor auxiliar, no período de 9 a 16 de Setembro de 2006.
13 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 24 507/2006
Por despacho de 21 de Agosto de 2006 do presidente da Escola
de Ciências da Universidade do Minho, por delegação, foi concedida
equiparação a bolseiro à Doutora Cristina Maria Silveira Silva Pereira
Wilson, professora auxiliar, pelo período de 13 dias, com início em
24 de Agosto de 2006.
13 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Rectificação n.o 1810/2006
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série,
n.o 206, de 25 de Outubro de 2006, a p. 23 335, o despacho (extracto)
n.o 21 752/2006, referente aos licenciados Cláudio José Monteiro
Cadeia, João Filipe Pereira Sousa, Leonel Veloso Vieira, Maria de
Fátima Miranda Araújo, Maria Manuela Castro Costa Oliveira, Olga
Maria Torres Cruz e Valter Cândido Cebolo, rectifica-se que onde
se lê «Por despacho de 3 de Agosto de 2006» deve ler-se «Por despachos de 21 de Julho e de 3 de Agosto de 2006 da directora regional
de Educação do Norte e do reitor da Universidade do Minho,
respectivamente».
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Rectificação n.o 1811/2006
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série,
n.o 206, de 25 de Outubro de 2006, a p. 23 335, o despacho (extracto)
n.o 21 747/2006, referente à licenciada Madalena Cristina Oliveira
da Silva Monteiro, rectifica-se que onde se lê «Por despacho de 20
de Setembro de 2006» deve ler-se «Por despachos de 3 de Agosto
e 20 de Setembro de 2006 da directora regional de Educação do
Norte e do reitor da Universidade do Minho, respectivamente».
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Rectificação n.o 1812/2006
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série,
n.o 178, de 14 de Setembro de 2006, a p. 18 896, o despacho (extracto)
n.o 18 662/2006, referente ao licenciado João Paulo Menezes Dias
Pereira Rapagão, rectifica-se que onde se lê «com efeitos a partir
de 13 de Janeiro de 2006» deve ler-se «com efeitos a partir de 13
de Outubro de 2006».
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Rectificação n.o 1813/2006
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série,
n.o 178, de 14 de Setembro de 2006, a p. 18 896, o despacho (extracto)

