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versidade do Porto, foi concedida equiparação a bolseiro fora do País
no período de 1 a 8 de Dezembro de 2007 à Doutora Lúcia Maria
Cardoso Rosas, professora auxiliar desta Faculdade.
30 de Outubro de 2007. — O Director, Jorge Fernandes Alves.

Faculdade de Medicina
Despacho n.o 26 532/2007
Ao abrigo do disposto na delegação de competências do reitor
da Universidade do Porto, constante do despacho n.o 17 244/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 164, de 25 de Agosto
de 2006, de harmonia com o previsto no n.o 1 do artigo 36.o do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, e no uso da autorização concedida por despacho do reitor da Universidade do Porto de 17 de
Outubro de 2007, subdelego no secretário desta Faculdade, licenciado
Manuel Gaspar de Pinho Sobral Torres, as competências constantes
dos n.os 1.4, 1.5, 1.9 e 2.2 do despacho de delegação de competências
em referência.
26 de Outubro de 2007. — O Director, J. Agostinho Marques.
Despacho (extracto) n.o 26 533/2007
Por meu despacho de 24 de Outubro de 2007, proferido por delegação de competências, foi concedida equiparação a bolseiro fora
do País ao Doutor José Eduardo Torres Eckenroth Guimarães, professor associado, no período de 25 a 27 de Outubro de 2007.
29 de Outubro de 2007. — O Director, J. Agostinho Marques.
Despacho (extracto) n.o 26 534/2007
Por meu despacho de 26 de Outubro de 2007, proferido por delegação de competências, foi concedida equiparação a bolseiro fora
do País ao Doutor José Carlos Lemos Machado, professor associado,
no período de 12 a 19 de Novembro de 2007.

de uma vaga na categoria de assistente administrativo especialista
da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal não
docente do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da Universidade do Porto, e cujo aviso de abertura foi publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 133, de 12 de Julho de 2007 (aviso
n.o 12 644/2007);
B) Na sequência das recentes alterações legislativas em matéria
de contratação de pessoal e por imposição da Reitoria da Universidade
do Porto, foi realizada a cisão do quadro de pessoal não docente,
em quadro de pessoal não docente com vínculo à função pública
e quadro de pessoal não docente com contrato individual de trabalho.
Esta cisão veio a ser aprovada pelo reitor da Universidade do Porto,
por seu despacho de 4 de Julho de 2007, tendo sido publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 153, de 9 de Agosto de 2007;
C) A aprovação da cisão do quadro de pessoal teve como consequência a extinção da maioria dos lugares vagos existentes no anterior quadro de pessoal;
D) Verifica-se, assim, uma invalidade superveniente do despacho
de abertura do concurso, dada a extinção dos lugares supra-referida.
Desta forma, o concurso interno de acesso geral apenas pode ser
aberto se o número de lugares vagos existentes no quadro for superior
ao número de funcionários do serviço em condições de se candidatarem, por força do disposto no n.o 2 do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho. Ora, a alteração ao quadro de pessoal
não docente do Instituto torna impossível a continuação do presente
concurso, face à alteração dos pressupostos legais referentes à abertura
do mesmo. Assim, verificada que está a invalidade, importa proceder
à revogação do despacho em crise:
Face ao exposto, determino a revogação do meu despacho de 18
de Junho de 2007 nos termos das disposições conjugadas do n.o 1
do artigo 141.o, do artigo 142.o e do n.o 2 do artigo 145.o do Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, com alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, bem como os n.os 5 e 6 do
artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e a consequente
anulação de todos os actos subsequentes.
26 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
António Manuel de Sousa Pereira.

29 de Outubro de 2007. — O Director, J. Agostinho Marques.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Despacho (extracto) n.o 26 535/2007
Por meu despacho de 29 de Outubro de 2007, proferido por delegação, foi autorizado, por conveniência urgente de serviço, o contrato
administrativo de provimento do mestre Diogo Paulo Lobo Machado
Pinto da Costa, como assistente convidado, além do quadro, com
20 % do vencimento, desta Faculdade, com efeitos a partir de 29
de Outubro de 2007. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
30 de Outubro de 2007. — O Director, J. Agostinho Marques.
Despacho (extracto) n.o 26 536/2007
Por meu despacho de 29 de Outubro de 2007, proferido por delegação, foi autorizado, por conveniência urgente de serviço, o contrato
administrativo de provimento da licenciada Maria Cristina Alves da
Silveira Ribeiro, como assistente convidado além do quadro, com
40 % do vencimento, desta Faculdade, com efeitos a partir de 29
de Outubro de 2007.(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
30 de Outubro de 2007. — O Director, J. Agostinho Marques.

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
Aviso n.o 22 652/2007
Anulação
Fica sem efeito o despacho n.o 24 160/2007, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 203, de 22 de Outubro de 2007, referente
à contratação do Doutor Manuel António Rodrigues Teixeira, por
este já ter sido publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 202,
de 19 de Outubro de 2007.
30 de Outubro de 2007. — A Directora de Serviços, Maria Fernanda
Melo.
o

Despacho n. 26 537/2007
Considerando que:
A) Por meu despacho de 18 de Junho de 2007 foi autorizada a
abertura de concurso interno de acesso geral para preenchimento

Reitoria
Rectificação n.o 1983/2007
Por ter sido publicado com inexactidão no suplemento ao Diário
da República, 2.a série, n.o 191, de 3 de Outubro de 2007, a
pp. 28 876-(137) e 28 876-(138), despacho n.o 23 010-AD/2007, o plano
de estudos do curso de mestrado em Ciência Política, rectifica-se
que onde se lê «Opção III (**)» deve ler-se «Opção III (*)», onde
se lê «Opção IV (**)» deve ler-se «Opção IV (*)» e onde se lê:
«(*) As Opções I e II serão obrigatoriamente de Inglês para
os alunos que num teste de aptidão linguística inicial não revelem
conhecimentos satisfatórios para a prossecução de estudos universitários do 2.o ciclo em Ciência Política. Os alunos com aprovação
no teste de língua inglesa poderão optar por outras unidades curriculares existentes em todos os segundos ciclos leccionados no
ISCSP ou outras instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, mediante protocolo.
(**) As Opções III e IV serão escolhidas de entre todas as unidades curriculares existentes em todos os segundos ciclos leccionados no ISCSP ou outras instituições de ensino superior nacionais
ou estrangeiras, mediante protocolo.»
deve ler-se:
«(*) As Opções I, II, III e IV serão escolhidas de entre todas
as unidades curriculares existentes em todos os segundos ciclos
leccionados no ISCSP ou outras instituições de ensino superior
nacionais ou estrangeiras, mediante protocolo.»
30 de Outubro de 2007. — A Vice-Reitora, Helena Pereira.

Instituto Superior Técnico
Despacho (extracto) n.o 26 538/2007
Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido
por delegação, de 30 de Maio de 2007, foi a Helena de Fátima Nunes
Casimiro dos Santos rescindido o contrato administrativo de provi-
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mento como professora auxiliar convidada a 0 % a partir de 30 de
Maio de 2007.
30 de Outubro de 2007. — Pelo Presidente, Helena Maria Geirinhas
Ramos.
Despacho (extracto) n.o 26 539/2007
Por despacho do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido
por delegação, datado de 30 de Maio de 2007, foi rescindido o contrato
administrativo de provimento de Eduardo Luís Bliebernicht Ducla
Soares como professor catedrático convidado a 30 %, a partir de 31 de
Outubro de 2007.
30 de Outubro de 2007. — Pelo Presidente, Helena Maria Geirinhas
Ramos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho (extracto) n.o 26 540/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a Maria de
Fátima Nunes de Carvalho autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta além
do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao escalão 2, índice 195, com início
em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.o 26 541/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a Isabel Maria
Pereira Caldas Baer autorizada a renovação do contrato administrativo
de provimento como equiparada a assistente do 2.o triénio além do
quadro, em regime de tempo parcial, a 50 %, para a Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 135, com início
em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.

Despacho (extracto) n.o 26 545/2007
Por meu despacho de 16 de Outubro de 2007, foi a Jaime Manuel
Moleiro Serra autorizada a rescisão do contrato administrativo de
provimento, por mútuo acordo, como equiparado a assistente do
2.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Beja, com efeitos a partir de 23 de Outubro de 2007
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Rectificação n.o 1984/2007
Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República,
2.a série, n.o 174, de 10 de Setembro de 2007, o despacho
n.o 20 765/2007, rectifica-se que onde se lê «[. . .] Paula Maria Pereira
de Barros [. . .] o presente contrato produz efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2007 [. . .] e pelo período de um.» deve ler-se «[. . .]
Paula Maria Pereira de Barros [. . .] o presente contrato produz efeitos
a partir de 1 de Setembro de 2007 [. . .] e terminará a 28 de Fevereiro
de 2009.».
8 de Outubro de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.
Rectificação n.o 1985/2007
Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República,
2.a série, n.o 174, de 10 de Setembro de 2007, o despacho
n.o 20 764/2007, rectifica-se que onde se lê «[. . .] Paulo Miguel Mafra
Gonçalves [. . .] o presente contrato produz efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2007 [. . .] e pelo período de um ano» deve ler-se «[. . .]
Paulo Miguel Mafra Gonçalves [. . .] o presente contrato produz efeitos a partir de 1 de Setembro de 2007 [. . .] e terminará a 28 de
Fevereiro de 2009.».
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, João Alberto Sobrinho
Teixeira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho (extracto) n.o 26 542/2007

Despacho (extracto) n.o 26 546/2007

Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a Vítor Manuel
do Sacramento Figueira autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto além
do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, com início
em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

Por despacho de 10 de Julho de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, é concedida à docente Maria Eduarda da Silva
Teixeira Fernandes, assistente do 2.o triénio da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, a suspensão
da equiparação a bolseiro pelo período de 120 dias, transitando o
término da referida equiparação a bolseiro para 19 de Maio de 2008.

30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.o 26 543/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a João Jorge
Mestre Dias autorizada a renovação do contrato administrativo de
provimento como equiparado a assistente do 2.o triénio além do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola Superior Agrária
do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração mensal
ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140, com início em 1 de
Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.
Despacho (extracto) n.o 26 544/2007
Por meu despacho de 14 de Setembro de 2007, foi a Nuno Manuel
Ramos dos Santos Beja autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto além
do quadro, em regime de dedicação exclusiva, para a Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Beja, auferindo a remuneração
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, com início
em 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
30 de Outubro de 2007. — O Presidente, José Luís Ramalho.

10 de Julho de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de Almeida.
Despacho (extracto) n.o 26 547/2007
Por despacho de 16 de Outubro de 2007 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada a equiparação a bolseiro fora
do País a Michael Schon, equiparado a assistente do 1.o triénio da
Escola Superior de Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de
Leiria, no período de 10 a 13 de Outubro de 2007.
16 de Outubro de 2007. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.
Despacho n.o 26 548/2007
Sob proposta do conselho científico da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão deste Instituto e nos termos do artigo 23.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho, nomeio os professores abaixo indicados, os
quais constituirão o júri de provas públicas para professor-coordenador
para a área científica de Gestão, aberto pelo edital n.o 315/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 152, de 8 de Agosto de
2006, referência C6:
Presidente — Luciano Rodrigues de Almeida, presidente do Instituto Politécnico de Leiria.
Vogais:
Doutor Duarte Manuel Forjaz Pacheco Trigueiros, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.
Doutor João José Quelhas Mesquita Mota, professor associado com
agregação do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.

