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Despacho (extracto) n.o 25 725/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 15 de Novembro de 2006, o Doutor Rui Manuel de Sousa Fragoso, professor auxiliar, face à deliberação do conselho científico da área departamental
de Ciências Económicas e Empresariais, na sessão de 25 de Outubro
de 2006, e nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de
Julho, é nomeado definitivamente na mesma categoria com efeitos
a 26 de Outubro de 2006.
Provimento definitivo do professor auxiliar
Rui Manuel de Sousa Fragoso
Relatório
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.o 2 do artigo 25.o
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, tendo em conta o
pedido apresentado pelo candidato, o conselho científico da área
departamental de Ciências Económicas e Empresariais regista o
seguinte:
1 — Reunido o colégio dos professores catedráticos, dos professores
associados e dos professores auxiliares de provimento definitivo da
área departamental de Ciências Económicas e Empresariais em efectividade de funções, foi submetido à sua apreciação o requerimento
de provimento definitivo apresentado pelo Doutor Rui Manuel de
Sousa Fragoso.
2 — O relatório de actividades apresentado pela requerente, no
respeito do que está estabelecido no Estatuto da Carreira Docente
Universitária, recebeu o parecer favorável dos professores catedráticos
Carlos Alberto Falcão Marques, da Universidade de Évora, e Francisco Miranda Avillez, do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa.
3 — O provimento definitivo solicitado pela requerente foi posto
à votação do colégio, tendo sido aprovado por unanimidade dos
presentes.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da reunião do referido colégio, que teve lugar no dia 25 de Outubro
de 2006.
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Científico
da Área Departamental de Ciências Económicas e Empresariais, Carlos Alberto Falcão Marques.
27 de Novembro de 2006. — O Director dos Serviços Administrativos, José Fernando Pereira Biléu Ventura.
Despacho (extracto) n.o 25 726/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 8 de Novembro
de 2006, foi à mestre Elsa Cristina Neves Januário Vaz, assistente,
prorrogado o contrato até final do ano escolar de 2006-2007 (14 de
Setembro de 2007), com efeitos a 20 de Abril de 2007.
28 de Novembro de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

3 — Posto à votação do conselho o provimento definitivo solicitado
pelo requerente, foi o mesmo aprovado.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da sessão do conselho científico da área departamental de Ciências
Exactas de 11 de Outubro do ano em curso.
11 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Científico
da Área Departamental de Ciências Exactas, Rui Manuel Vassalo
Namorado Rosa.
28 de Novembro de 2006. — O Director dos Serviços Administrativos, José Fernando Pereira Biléu Ventura.
Despacho (extracto) n.o 25 728/2006
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 21 de Novembro de 2006, foi o Doutor Luís Leopoldo de Sousa e Silva, professor
auxiliar, face à deliberação do conselho científico da Área Departamental de Ciências Agrárias, na sessão de 11 de Outubro de 2006,
e nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho,
nomeado definitivamente na mesma categoria com efeitos desde 12
de Outubro de 2006.
Relatório de provimento definitivo do professor auxiliar
da Universidade de Évora Doutor Luís Leopoldo de Sousa e Silva
Nos termos do n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, tendo em conta o relatório apresentado nesse sentido
pelo candidato, o conselho científico da área departamental de Ciências Agrárias da Universidade de Évora regista o seguinte:
1 — Reunido o CC-ADCA, foi submetido à apreciação deste o
processo referente ao Doutor Luís Leopoldo de Sousa e Silva, que
requeria o seu provimento definitivo.
2 — Os pareceres dos Professores Alfredo Augusto Gonçalves Ferreira (UE) e Pedro Leão de Sousa (ISA/UTL) são ambos positivos
quer do ponto de vista pedagógico quer do ponto de vista da produção
científica.
3 — Após alguma troca de impressões, seguiu-se a votação do provimento solicitado pelo requerente, tendo o mesmo sido aprovado
por unanimidade.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da sessão do conselho do dia 11 de Outubro de 2006.
16 de Outubro de 2006. — O Presidente do CC-ADCA, Manuel
d’Orey Cancela de Abreu.
28 de Novembro de 2006. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
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Despacho (extracto) n.o 25 727/2006

Despacho (extracto) n.o 25 729/2006

Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 27 de Outubro
de 2006, a Doutora Teresa Isabel Lopes Romão, professora auxiliar,
face à deliberação do conselho científico da área departamental de
Ciências Exactas, na sessão de 11 de Outubro de 2006, e nos termos
do disposto no n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, é nomeada definitivamente na mesma categoria com efeitos a 12 de Outubro de 2006.

Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa de 24 de Novembro de 2006,
proferido por delegação, foi o Doutor José Alberto Bernardo de Magalhães Feijó nomeado definitivamente, precedendo concurso, na categoria de professor catedrático, com dedicação exclusiva, escalão 2,
índice 300, do quadro pessoal docente da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, com efeitos a partir da data da aceitação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Provimento definitivo da professora auxiliar da Universidade de Évora
Doutora Teresa Isabel Lopes Romão
Relatório
Nos termos do n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, tendo em conta o pedido apresentado pela candidata,
o conselho científico da área departamental de Ciências Exactas regista
o seguinte:
1 — Reunido o conselho científico da área departamental de Ciências Exactas, tendo em conta o parecer n.o 3/96, da PGR, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 88, de 3 de Abril de 2000, foi
submetido à sua apreciação o processo referente à Doutora Teresa
Isabel Lopes Romão que requeria o seu provimento definitivo como
professora auxiliar.
2 — O relatório de actividades apresentado pela requerente, no
respeito do que está estabelecido pelo Estatuto da Carreira Docente
Universitária, recebeu o parecer favorável do professor catedrático
convidado João Manuel Duarte Cunha, da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, e do professor catedrático Fernando Nunes
Ferreira, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

29 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães.

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Despacho (extracto) n.o 25 730/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa
de 25 de Outubro de 2006, proferido por delegação de competências,
foi a Doutora Ana Paula Viana Caetano nomeada definitivamente
professora auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, com efeitos a partir de 18 de Dezembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face do parecer emitido nos termos do n.o 2
do artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publi-

