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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.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Ciências

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-
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cado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscrito pelos professores catedráticos desta Faculdade Doutores Maria Teresa de
Lemos Correia Cordeiro Estrela e Justino Pereira de Magalhães, se
encontram preenchidos os requisitos referidos no n.o 4 do mesmo
artigo, a comissão coordenadora do conselho científico da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa,
reunida em 21 de Setembro de 2006, aprovou, por unanimidade, a
nomeação definitiva da Doutora Ana Paula Viana Caetano como
professora auxiliar do II grupo, Ciências da Educação.

O conselho científico da Escola de Economia e Gestão pronunciou-se, por unanimidade, em termos favoráveis à contratação da Doutora Ana Paula Martins da Silva.

6 de Novembro de 2006. — A Presidente do Conselho Científico,
Luísa Barros.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

6 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Barroso.

Reitoria

A Presidente do Conselho Científico da Escola de Economia e
Gestão, Maria Margarida dos Santos Proença de Almeida.
24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Edital n.o 512/2006
o

Despacho (extracto) n. 25 731/2006
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 Isabel Maria Pimenta Henriques Freire nomeada definitivamente professora auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa com efeitos a partir
de 21 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, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, subscrito pelos professores catedráticos desta Faculdade Doutores Maria Teresa de
Lemos Correia Cordeiro Estrela e Justino Pereira de Magalhães, se
encontram preenchidos os requisitos referidos no n.o 4 do mesmo
artigo, a comissão coordenadora do conselho científico da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa,
reunida em 21 de Setembro de 2006, aprovou, por unanimidade, a
nomeação definitiva da Doutora Isabel Maria Pimenta Henriques
Freire como professora auxiliar do II grupo, Ciências da Educação.
6 de Novembro de 2006. — A Presidente do Conselho Científico,
Luísa Barros.
6 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Barroso.

a) Os professores associados do mesmo grupo de disciplinas de
outra universidade ou de análogo grupo de disciplinas de outra escola
da mesma ou de diferente universidade;
b) Os professores convidados do mesmo grupo ou de análogo grupo
de disciplinas de qualquer escola ou departamento da mesma ou de
diferente universidade, desde que habilitados com o grau de doutor
por uma universidade portuguesa ou equivalente e com, pelo menos,
cinco anos de efectivo serviço como docentes universitários;
c) Os doutores por universidades portuguesas ou com habilitação
equivalente em especialidade considerada adequada à área do grupo
de disciplinas para que foi aberto o concurso e que contem, pelo
menos, cinco anos de efectivo serviço na qualidade de docentes
universitários.
II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos no Campus
de Campolide, Divisão de Concursos e Provas Académicas,
1099-085 Lisboa, telefone: (+351)213715615; fax: (+351)213715621,
que deverão ser instruídos com a documentação a seguir indicada:

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.o 25 732/2006
Por despacho de 29 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
a Doutora Ana Paula Martins da Silva como professora convidada
equiparada a professora auxiliar 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 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.)
o

O Prof. Doutor Leopoldo José Martinho Guimarães, reitor da Universidade Nova de Lisboa, faz saber que está aberto concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis a contar do dia imediato ao da
publicação deste edital no Diário da República, para provimento de
um lugar de professor associado no grupo de disciplinas de Engenharia
Sistémica na Secção de Engenharia Electrotécnica da Faculdade de
Ciências e Tecnologia desta Universidade.
O presente concurso rege-se pelas disposições constantes dos artigos 37.o a 52.o do Estatuto da Carreira docente Universitária, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, alterado por ratificação pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho.
Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo, os seus requerimentos instruídos com os documentos mencionados no respectivo
edital, afixado nas instalações da reitoria da Universidade Nova de
Lisboa, Divisão Académica, Campus de Campolide, 4.o piso,
1099-085 Lisboa.
I — Em conformidade com o artigo 41.o do citado Estatuto, ao
concurso acima mencionado poderão apresentar-se:

o

Relatório a que se refere o n. 3 do artigo 15.
do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
O conselho científico da Escola de Economia e Gestão analisou
o curriculum vitae da Doutora Ana Paula Martins da Silva tendo em
conta a sua contratação como professora convidada equiparada a professora auxiliar a 30 %, com o objectivo de assegurar as disciplinas
de Complementos de Finanças Empresariais e Elaboração e Avaliação
de Projectos de Investimento ao Curso de Gestão.
A Doutora Ana Paula Martins da Silva é licenciada em Gestão
de Empresas, com a classificação final de 16 valores, e doutorada
em Gestão, especialização em Finanças e Métodos Quantitativos pela
Manchester Business School e os pareceres dos professores Rocha
Armada, Maria do Céu Cortez e Florinda Silva justificam a sua contratação como professora convidada equiparada a professora auxiliar
a 30 %.

a) Documento comprovativo do preenchimento dos requisitos exigidos em qualquer das alíneas do n.o I;
b) Trinta exemplares, impressos ou policopiados, do curriculum vitae
do candidato, com indicação das obras e trabalhos efectuados e publicados, bem como das actividades pedagógicas desenvolvidas [alínea b)
do artigo 42.o do ECDU].
III — Do requerimento de candidatura deverão constar os seguintes
elementos:
a) Nome completo;
b) Filiação;
c) Número e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu;
d) Data e local de nascimento;
e) Categoria profissional;
f) Residência;
g) Telefone.
IV — Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de provimento em funções públicas podem ser substituídos por declaração prestada no requerimento e sob compromisso de honra, onde,
em alíneas separadas, o interessado defina a sua situação precisa relativamente ao conteúdo de cada uma das alíneas seguintes:
a) Nacionalidade;
b) Comprovativo dos deveres militares ou de serviço cívico;
c) Registo criminal;
d) Comprovativo da vacinação obrigatória;
e) Comprovativo da posse de robustez física e do perfil psíquico
adequados ao exercício da função.

