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desta Faculdade, com efeitos a partir de 24 de Julho de 2007 e válido
pelo período de cinco anos, considerando-se rescindido o contrato
anterior a partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
14 de Setembro de 2007. — A Chefe de Divisão de Alunos e de
Recursos Humanos, Prazeres Freitas.

Faculdade de Direito
Despacho (extracto) n.o 22 477/2007
Por meu despacho de 11 de Setembro de 2007, por delegação de
competências do reitor da Universidade do Porto, foi ao Doutor Cândido Mendes Martins da Agra, professor catedrático, concedida a
equiparação a bolseiro fora do País no período de 11 a 14 de Outubro
de 2007.
13 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Neves Cruz.
Despacho (extracto) n.o 22 478/2007
Por meu despacho de 11 de Setembro de 2007, por delegação de
competências do reitor da Universidade do Porto, foi à mestre Josefina
Maria de Freitas e Castro, assistente, concedida a equiparação a bolseiro fora do País no período de 18 a 21 de Outubro de 2007.
13 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Neves Cruz.
Despacho (extracto) n.o 22 479/2007
Por meu despacho de 11 de Setembro de 2007, por delegação de
competências do reitor da Universidade do Porto, foi o mestre António
Manuel Tavares de Almeida Costa, assistente além do quadro da
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, contratado, por conveniência urgente de serviço, como assistente convidado além do quadro da mesma Faculdade, com efeitos a partir de 15 de Outubro
de 2007, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da
mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
13 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Cruz.

Faculdade de Letras
Despacho (extracto) n.o 22 480/2007
Por despacho de 13 de Setembro de 2007 do director da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi à Doutora Amélia Maria Polónia da Silva,
professora associada desta Faculdade, concedida a equiparação a bolseiro fora do País no período de 23 a 26 de Outubro de 2007.
14 de Setembro de 2007. — O Director, Jorge Fernandes Alves.
Despacho (extracto) n.o 22 481/2007
Por despacho de 13 de Setembro de 2007 do director da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi ao Doutor Manuel Vicente de Sousa Lima
Loff, professor auxiliar desta Faculdade, concedida equiparação a bolseiro no País no período de 19 a 21 de Setembro de 2007.
14 de Setembro de 2007. — O Director, Jorge Fernandes Alves.
Despacho (extracto) n.o 22 482/2007
Por despacho de 13 de Setembro de 2007 do director da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi à Doutora Maria José Vieira Alves da Silva
Moutinho Santos, professora associada desta Faculdade, concedida
equiparação a bolseiro fora do País no período de 11 a 14 de Outubro
de 2007.
14 de Setembro de 2007. — O Director, Jorge Fernandes Alves.

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
Despacho (extracto) n.o 22 483/2007
Por despacho de 13 de Setembro de 2007 do presidente do conselho
directivo do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da

Universidade do Porto, no uso da competência delegada pelo despacho
n.o 877/2007, do reitor da Universidade do Porto, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 12, de 17 de Janeiro de 2007, foi Marisa
Carla Reis Marques Correia de Sousa, estagiária da carreira técnica
superior da área de apoio à gestão do Instituto de Ciências Biomédicas
de Abel Salazar, da Universidade do Porto, nomeada definitivamente
técnica superior de 2.a classe da área de apoio à gestão do mesmo
Instituto, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se
rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
13 de Setembro de 2007. — A Directora de Serviços, Maria Fernanda Melo.
Despacho n.o 22 484/2007
Por meu despacho de 13 de Setembro de 2007, por delegação de
competências do reitor da Universidade do Porto, foi concedida a
equiparação a bolseiro fora do País às seguintes docentes abaixo discriminadas, no período que lhes é indicado:
Doutora Maria João Gameiro de Mascarenhas Saraiva, professora
catedrática — de 16 a 25 de Setembro de 2007.
Doutora Maria da Conceição Santos Silva Rangel Gonçalves, professora associada — de 13 a 19 de Setembro de 2007.
Doutora Luísa Maria Pinheiro Valente, professora associada — de
5 a 9 de Setembro de 2007.
18 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
António Manuel de Sousa Pereira.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Motricidade Humana
Despacho (extracto) n.o 22 485/2007
Por despacho do presidente do conselho directivo de 21 de Fevereiro
de 2007, proferido por delegação de competências, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi autorizado
o contrato de trabalho a termo certo com Teresa Cristina da Cruz
Fatela Santos, para desempenhar funções equivalentes a técnica superior de 2.a classe, no âmbito do Projecto Eurobese, a partir de 1
de Março de 2007, por urgente conveniência de serviço, com a duração
de um ano, renovável, não podendo exceder a duração do projecto,
nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 252/97, de 26 de Setembro
(índice 400, escalão 1.o). (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
5 de Março de 2007. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
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Despacho (extracto) n.o 22 486/2007
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 26 de Fevereiro de 2007, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi ao Doutor José Domingos
Jesus Carvalhais, professor auxiliar, concedida equiparação a bolseiro
no estrangeiro, bem como as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 11 a 16 de Março de 2007.
13 de Setembro de 2007. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 22 487/2007
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 19 de Janeiro de 2007, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi ao Doutor Duarte Fernando
da Rosa Belo Patronilho de Araújo, professor auxiliar, concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro no período de 29 a 31 de Janeiro
de 2007.
13 de Setembro de 2007. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 22 488/2007
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 21 de Fevereiro de 2007, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi ao Doutor Carlos Alberto
Ferreira Neto, professor catedrático, concedida equiparação a bolseiro
em território nacional, bem como as despesas resultantes da presente
deslocação, no dia 22 de Fevereiro de 2007.
13 de Setembro de 2007. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

