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serviços desta Faculdade a partir de 4 de Setembro de 2001, por
um período de três anos. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

10 de Setembro de 2001. — A Secretária da Faculdade, Maria
Ângela dos Santos Pires.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Rectificação n.o 2180/2001. — Para os devidos efeitos se rectifica
o artigo 9.o do regulamento orgânico da Reitoria e Serviços Centrais
da Universidade do Porto, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 196, de 24 de Agosto de 2001, a p. 14 375, sob a resolução
n.o 97/2001. Assim, onde se lê «O Serviço de Administração Patri-
monial, que é coordenado pelo técnico superior de categoria mais
elevada nele colocado, compreende» deve ler-se «O Serviço de Admi-
nistração Patrimonial, que é coordenado pelo técnico superior de
administração universitária de categoria mais elevada nele colocado,
compreende».

11 de Setembro de 2001. — O Reitor, J. Novais Barbosa.

Secretaria-Geral

Aviso n.o 11 751/2001 (2.a série). — Por despacho vice-reitoral
de 14 de Agosto de 2001, e sob proposta do conselho científico da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, foi aprovado
o seguinte calendário lectivo, para o curso de mestrado em Arte e
Comunicação, da Faculdade de Belas-Artes desta Universidade, para
a edição de 2001-2003:

Calendário lectivo:

Início do 1.o semestre — Novembro de 2001;
Início de 2.o semestre — Abril de 2002;
Início do 3.o semestre — Novembro de 2002.

13 de Setembro de 2001. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.

Despacho (extracto) n.o 20 278/2001 (2.a série). — Por des-
pacho de 26 de Julho de 2001 da vice-reitora da Universidade do
Porto, por delegação:

João Miguel Abrunhosa de Lima Moreira — contratado em regime
de contrato de trabalho a termo certo como técnico de 2.a classe,
da Faculdade de Letras desta Universidade, com efeitos a partir
de 27 de Julho de 2001, pelo período de um ano, renovável por
igual período. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)

13 de Setembro de 2001. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 20 279/2001 (2.a série). — Por des-
pacho de 20 de Junho de 2001 da vice-reitora da Universidade do
Porto, por delegação:

Licenciada Neusa Regina Dinis da Cunha — contratada em regime
de contrato de trabalho a termo certo como estagiária da carreira
técnica superior da Faculdade de Direito desta Universidade, com
efeitos a partir de 1 de Julho de 2001, pelo período de um ano,
renovável por igual período. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)

13 de Setembro de 2001. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 20 280/2001 (2.a série). — Por des-
pacho de 20 de Junho de 2001 da vice-reitora da Universidade do
Porto, por delegação:

Licenciada Antónia Liliana Moreira da Cunha Soares — contratada
em regime de contrato de trabalho a termo certo como estagiária
da carreira técnica superior da Faculdade de Direito desta Uni-
versidade, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2001, pelo período

de um ano, renovável por igual período. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

13 de Setembro de 2001. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 20 281/2001 (2.a série). — Por des-
pacho de 4 de Julho de 2001 da vice-reitora da Universidade do
Porto, por delegação:

Licenciado Duarte Paulo Martins Torres — contratado, por conve-
niência urgente de serviço, como monitor, além do quadro, da dis-
ciplina de Bioquímica da Faculdade de Medicina desta Univer-
sidade, com efeitos a partir de 4 de Julho de 2001. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

13 de Setembro de 2001. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 20 282/2001 (2.a série). — Por des-
pacho de 25 de Maio de 2001 da vice-reitora da Universidade do
Porto, por delegação:

Licenciada Sandra Cristina Silva Reis Torres e Brandão Ferreira,
assistente estagiária, além do quadro, em regime de contrato de
trabalho a termo certo na Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação desta Universidade — contratada, por conveniência
urgente de serviço, como assistente estagiária, além do quadro,
da mesma Faculdade, com efeitos a partir de 25 de Maio de 2001,
considerando-se rescindido a contrato anterior a partir da mesma
data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

13 de Setembro de 2001. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 20 283/2001 (2.a série). — Por des-
pacho de 25 de Junho de 2001 da vice-reitora da Universidade do
Porto, por delegação:

Licenciado Paulo Dinis dos Santos de Oliveira — contratado, por con-
veniência urgente de serviço, como assistente convidado, além do
quadro, com 40 % do vencimento, da Faculdade de Medicina desta
Universidade, com efeitos a partir de 25 de Junho de 2001. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emo-
lumentos.)

13 de Setembro de 2001. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Rectificação n.o 2181/2001. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 208, de 7 de Setembro
de 2001, a p. 15 214 (aviso n.o 11 088/2001), a propina de inscrição
no curso de mestrado em Controlo de Qualidade, da Faculdade de
Farmácia da Universidade do Porto, para o ano lectivo de 2001-2002,
seguidamente se rectifica que onde se lê «Propina de inscrição —
250 000$ (E 1246,95), fraccionável em 10 prestações mensais.» deve
ler-se «Propina de inscrição — 250 000$ (E 1247), fraccionável em
10 prestações mensais.».

12 de Setembro de 2001. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.

Rectificação n.o 2182/2001. — Para os devidos efeitos se rectifica
que, na publicação [despacho (extracto) n.o 18 492/2001] inserta no
Diário da República, 2.a série, n.o 205, de 4 de Setembro de 2001,
a pp. 15 036 e 15 037, relativa ao júri do concurso para professor
associado do Departamento de Estudos Anglo-Americanos da Facul-
dade de Letras, desta Universidade, onde se lê «Prof. Doutor Carlos
Manuel da Rocha Borges de Azevedo, professor catedrático da Facul-
dade de Letras da Universidade do Porto» deve ler-se «Prof. Doutor
Carlos Manuel da Rocha Borges de Azevedo, professor associado
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.».

12 de Setembro de 2001. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.

Rectificação n.o 2183/2001. — Para os devidos efeitos se rectifica
que, na publicação [despacho (extracto) n.o 18 508/2001] inserta no
Diário da República, 2.a série, n.o 205, de 4 de Setembro de 2001,
a p. 15 038, relativa à licenciada Maria Teresa Ascenção Godinho,


