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com a Doutora Ana Paula Kuan Yon Chung, monitora, em exercício
de funções no Departamento de Bioquímica desta Faculdade, a seu
pedido, o contrato administrativo de provimento que detém com esta
Faculdade, com efeitos a 1 de Agosto de 2007. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Setembro de 2007. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Teresa Manuela Antunes.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Aviso n.o 18 136/2007
Por despacho do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor
Pedro Telhado Pereira, de 29 de Junho de 2007, foi à licenciada
Susana Teles, técnica superior de 2.a classe do quadro de pessoal
não docente da Universidade da Madeira, autorizada a prorrogação
da equiparação a bolseiro, com dispensa de serviço, no País, sem
vencimento, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2007 e até 30 de
Junho de 2008.
11 de Setembro de 2007. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
Aviso n.o 18 137/2007

Faculdade de Direito
Contrato (extracto) n.o 970/2007
Por despacho do reitor de 7 de Maio de 2007, proferido por delegação, foi celebrado contrato de prestação eventual de serviço entre
esta Faculdade e a licenciada Ana de Oliveira e Silva de Oliveira
Monteiro, por conveniência urgente de serviço, para exercer funções
de monitora, com efeitos a 27 de Novembro de 2006 e até 26 de
Novembro de 2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
30 de Julho de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo, Miguel
Teixeira de Sousa.
2611048492
Despacho (extracto) n.o 22 259/2007
Por despacho do presidente do conselho directivo de 3 de Setembro
de 2007, proferido por delegação do reitor, conforme o despacho
o
n. 16 071/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 148,
de 2 de Agosto de 2006, foi rescindido, por mútuo acordo, o contrato
de prestação eventual de serviço da mestra Dulce Maria Ramalho
Tavares como monitora, em regime de tempo integral, com efeitos
a 16 de Setembro de 2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
3 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
Eduardo Vera-Cruz Pinto.

Por despacho do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor
Pedro Telhado Pereira, de 10 de Agosto de 2007, foi ao licenciado
Paulo Manuel de Oliveira, assistente convidado no Departamento
de Gestão e Economia, autorizada a prorrogação da equiparação a
bolseiro, com dispensa de serviço, no País, sem vencimento, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2007 e até 31 de Agosto de 2008.
11 de Setembro de 2007. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
Aviso n.o 18 138/2007
Por despacho do vice-reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor Rui Alexandre Carita Silvestre, de 20 de Agosto de 2007, proferido
por delegação de competências [despacho n.o 11 007/2006 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 97, de 19 de Maio
de 2006], foi ao doutorado Ludwig Paul Ary Evert Streit, professor
catedrático convidado do Departamento de Matemática e Engenharias, autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro, sem vencimento, no período de 20 de Agosto a 2 de Outubro de 2007.
11 de Setembro de 2007. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
Aviso n.o 18 139/2007
Por despacho do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor
Pedro Telhado Pereira, de 13 de Agosto de 2007, foi ao doutorado
Miguel Pinto da Silva Menezes de Sequeira, professor auxiliar do
Departamento de Biologia, autorizada a equiparação a bolseiro, no
estrangeiro, com vencimento, no período de 24 de Setembro a 4 de
Outubro de 2007.
11 de Setembro de 2007. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso n.o 18 140/2007

Aviso n.o 18 133/2007

Por despacho do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor
Pedro Telhado Pereira, de 20 de Agosto de 2007, foi ao mestre Maurício Duarte Luís Reis, assistente do Departamento de Matemática
e Engenharias, autorizada a equiparação a bolseiro, no estrangeiro,
com vencimento, no período de 23 de Agosto a 3 de Setembro de
2007.

Por despacho do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor
Pedro Telhado Pereira, de 10 de Agosto de 2007, foi ao licenciado
Duarte Miguel Faria de Encarnação autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como assistente convidado, a
tempo integral e com dedicação exclusiva, com efeitos a 1 de Setembro
de 2007, nos termos do n.o 1 do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 448/79,
de 13 de Novembro, alterado, por ratificação, pela Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho.

11 de Setembro de 2007. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.

UNIVERSIDADE DO MINHO

11 de Setembro de 2007. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
Aviso n.o 18 134/2007
Por despacho do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor
Pedro Telhado Pereira, de 13 de Agosto de 2007, foi ao licenciado
Filipe Eusébio Jesus Andrade Gomes autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como assistente convidado, a
tempo integral e com dedicação exclusiva, com efeitos a 2 de Outubro
de 2007, nos termos do n.o 1 do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 448/79,
de 13 de Novembro, alterado, por ratificação, pela Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho.
11 de Setembro de 2007. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
Aviso n.o 18 135/2007
Por despacho do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor
Pedro Telhado Pereira, de 13 de Agosto de 2007, foi ao licenciado
Hugo Renato de Gouveia Olim autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como assistente convidado, a tempo
integral e com dedicação exclusiva, com efeitos a 2 de Outubro de
2007, nos termos do n.o 1 do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 448/79,
de 13 de Novembro, alterado, por ratificação, pela Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho.
11 de Setembro de 2007. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.

Serviços de Acção Social
Despacho (extracto) n.o 22 260/2007
Por despacho de 6 de Agosto de 2007 do administrador dos Serviços
de Acção Social da Universidade do Minho:
Foi Adolfo Figueiredo Vidal, técnico superior de 2.a classe do quadro de pessoal dos Serviços de Acção Social da Universidade do
Minho, nomeado, definitivamente, na categoria de técnico superior
de 1.a classe, escalão 1, índice 460, do mesmo quadro de pessoal,
nos termos do n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004, por lhe ter
sido atribuído a classificação de Excelente na avaliação de desempenho
de 2006 e por à data de 31 de Dezembro de 2006 já ter decorrido
o último ano de tempo necessário à promoção.
A presente nomeação produz efeitos reportados à data da aceitação
de nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Foi Carlos Manuel Pereira Vieira, técnico profissional especialista,
escalão 4, índice 316, em regime individual de contrato de trabalho
celebrado com os Serviços de Acção Social da Universidade do Minho,
ao abrigo do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 108/95, de 20 de Março,
promovido a técnico profissional especialista principal, escalão 2,
índice 326, nos termos do n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004,
por lhe ter sido atribuído a classificação de Excelente na avaliação
de desempenho de 2006 e por à data de 31 de Dezembro de 2006
já ter decorrido o último ano de tempo necessário à promoção.

