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Para exercer funções correspondentes a

Diário da República, 2.a série — N.o 186 — 26 de Setembro de 2007
Serviços Académicos
Aviso n.o 18 430/2007

Sob proposta do conselho directivo da Escola Superior de Tecnologia, aprovada por despacho reitoral de 12 de Setembro de 2007,
torna-se pública a abertura do curso de mestrado em Engenharia
Eléctrica e Electrónica (2007-2009):
1 — Número total de vagas — 30;
2 — Número mínimo de inscrições para o funcionamento do
curso — 10;
3 — 1.a fase:
3.1 — Prazo de candidatura — de 16 de Julho a 10 de Setembro
de 2007;
3.2 — Período de selecção — de 11 a 14 de Setembro de 2007;
3.3 — Prazo de matrícula — de 17 a 21 de Setembro de 2007;
4 — 2.a fase:
4.1 — Prazo de candidatura — de 10 a 21 de Setembro de 2007;
4.2 — Período de selecção — de 24 a 28 de Setembro de 2007;
4.3 — Prazo de matrícula — de 1 a 4 de Outubro de 2007;
5 — Taxa de matrícula — E 150, no acto da inscrição;
6 — Propinas de inscrição — E 1000;
7 — Forma de pagamento da propina de inscrição — em três prestações (sendo a 1.a prestação no valor de E 332 e as restantes no
valor de E 334);
8 — Início do ano lectivo — 24 de Setembro de 2007;
9 — Habilitações de acesso — titulares de licenciatura em Engenharia Eléctrica e Electrónica ou equivalente ou em área afim ao
curso de mestrado;
10 — Local de funcionamento — Escola Superior de Tecnologia;
11 — Formalização da candidatura — os interessados deverão formalizar a sua candidatura através de requerimento dirigido ao presidente do conselho directivo, Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, Campus da Penha, 8005-139 Faro, acompanhado
de curriculum vitae detalhado (incluindo morada, telefone e e-mail)
e cópia de certificado de habilitações com classificação final.
13 de Setembro de 2007. — A Directora, Julieta do Nascimento
Mateus.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extracto) n.o 22 456/2007
Por despacho de 29 de Março de 2007 do reitor da Universidade
da Beira Interior, foi celebrado contrato administrativo de provimento
com o licenciado Manuel Ângelo de Jesus Ribeiro como assistente
convidado a tempo parcial (20 %) além do quadro de pessoal docente
desta Universidade, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 2 de Maio de 2007. (Não carece de visto ou anotação
do Tribunal de Contas, ao abrigo do artigo 114.o da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
13 de Setembro de 2007. — A Chefe de Divisão do Expediente
e Pessoal, Alda Bebiano Ribeiro.

Serviços de Acção Social
Aviso n.o 18 431/2007
Por despacho do administrador para a Acção Social, no uso das
competências delegadas (Diário da República, 2.a série, n.o 90, de
16 de Abril de 1996 - despacho n.o 1/SAS/96), autorizo o abono do
vencimento de exercício perdido durante 30 dias à funcionária Maria
do Rosário Direito Rodrigues.
13 de Setembro de 2007. — O Administrador para a Acção Social,
Manuel Proença Silva Raposo.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 22 457/2007
Por despacho de 27 de Agosto de 2007 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário
da República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril de 2007), foi a Doutora Ana Maria Pereira Abrunhosa, assistente além do quadro da
Faculdade de Economia desta Universidade, contratada por conveniência urgente de serviço, contrato provisório válido por um quin-

