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Doutor Rui Alexandre Nunes Neves da Silva, professor auxiliar — no
período de 2 a 5 de Fevereiro de 2006.

3 de Fevereiro de 2006. — O Director, A. M. Nunes dos Santos.

Despacho n.o 4772/2006 (2.a série). — O director da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, ao abrigo
dos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro,
delega no secretário desta Faculdade, licenciado Luís Filipe Gonçalves
Gaspar, as suas competências em matéria de autorização de despesas
públicas, dentro dos limites fixados anualmente para cada sector da
Faculdade pelo conselho administrativo.

Consideram-se ratificados todos os actos praticados entre 6 de Feve-
reiro de 2006 e a data da publicação deste despacho no Diário da
República.

6 de Fevereiro de 2006. — O Director, Fernando Santana.

Despacho n.o 4773/2006 (2.a série). — Ao abrigo dos artigos 35.o
a 41.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, delego nos pre-
sidentes de todos os departamentos da Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade Nova de Lisboa as minhas competências
em matéria de autorização de despesas e consequente contratação
pública dos respectivos sectores, até ao limite fixado anualmente pelo
conselho administrativo para os respectivos departamentos.

O presente despacho entra em vigor a partir da sua publicação
no Diário da República, considerando-se ratificados todos os actos
cometidos entre 6 de Fevereiro de 2006 e a data da publicação deste
despacho no Diário da República.

6 de Fevereiro de 2006. — O Director, Fernando Santana.

Faculdade de Economia

Contrato n.o 269/2006. — Por despacho de 2 de Fevereiro de
2006 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:

Doutor José João Marques de Oliveira Vieira da Cunha — contratado,
em regime de contrato administrativo de provimento, por urgente
conveniência de serviço, como professor auxiliar convidado, em
regime de tempo integral, a partir de 2 de Novembro de 2005,
por um ano. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o
do Estatuto da Carreira Docente Universitária

A comissão coordenadora do conselho científico da Faculdade de
Economia da Universidade Nova de Lisboa analisou a proposta res-
peitante à contratação do Dr. João Vieira da Cunha como professor
auxiliar convidado.

A proposta veio acompanhada pelo seguinte parecer, previsto no
n.o 2 do artigo 15.o do ECDU (Lei n.o 19/80, de 16 de Julho), subscrito
pelos Profs. Doutores Rita Campos e Cunha, professora associada
com agregação da FEUNL, Miguel Pina e Cunha, professor associado
com agregação da FEUNL, e Luís Almeida Costa, professor associado
da FEUNL:

«O professor João Vieira da Cunha está em fase de conclusão
do seu doutoramento no MIT. A sua tese tem como área científica
o uso das tecnologias da informação (TI), articulando TI e estudos
organizacionais. Foi professor na Universidade Católica Portuguesa
e na UNL, tendo leccionado diversas disciplinas. Tem apresentado
o seu trabalho em conferências internacionais. Tem um número sig-
nificativo de artigos publicados em revistas internacionais, algumas
de topo nas respectivas áreas. Pelo seu currículo, emitimos um parecer
favorável à contratação do professor João Vieira da Cunha como
professor auxiliar convidado.»

Nestas condições, a comissão coordenadora do conselho científico
decidiu, por unanimidade, aprovar a proposta de contratação como
professor auxiliar convidado da Faculdade de Economia da Univer-
sidade Nova de Lisboa do Dr. João Vieira da Cunha.

28 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Científico,
Mário Rui Miranda Gomes Páscoa.

13 de Fevereiro de 2006. — A Secretária, Carmelina de Campos
Machado Fernandes.

Despacho n.o 4774/2006 (2.a série). — Por despacho de 6 de
Fevereiro de 2006 do director da Faculdade de Economia da Uni-
versidade Nova de Lisboa, proferido por delegação de competências,
foi concedida equiparação a bolseiro fora do País ao Doutor Nuno
Manuel Soares de Oliveira Rosa Garoupa, professor associado do
quadro desta Faculdade, para o período de 2 a 15 de Fevereiro de
2006.

9 de Fevereiro de 2006. — A Secretária, Carmelina de Campos
Machado Fernandes.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Deliberação n.o 264/2006. — Por deliberação da Secção Perma-
nente do Senado, em reunião de 14 de Dezembro de 2005, sob proposta
do conselho científico da Faculdade de Belas-Artes da Universidade
do Porto, foi aprovada a alteração da designação do curso de licen-
ciatura de Design de Comunicação — Arte Gráfica para curso de
licenciatura de Design de Comunicação, da Faculdade de Belas-Artes
desta Universidade.

8 de Fevereiro de 2006. — O Reitor, José Ângelo Novais Barbosa.

Secretaria-Geral

Aviso n.o 2622/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 10
de Fevereiro de 2006 e sob proposta do conselho científico da Facul-
dade de Ciências da Universidade do Porto, foi aprovada a propina
de E 1250 relativa ao curso de pós-graduação em Ensino da Astro-
nomia, da Faculdade de Ciências desta Universidade, para o ano
lectivo de 2006-2007.

13 de Fevereiro de 2006. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.

Aviso n.o 2623/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 10
de Fevereiro de 2006 e sob proposta do conselho científico da Facul-
dade de Ciências da Universidade do Porto, foi aprovada a propina
anual de E 1500 relativa ao curso de pós-graduação em Detecção
Remota, da Faculdade de Ciências desta Universidade, para o ano
lectivo de 2006-2007.

13 de Fevereiro de 2006. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.

Aviso n.o 2624/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 10 de
Fevereiro de 2006 e sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto, foi aprovada a propina de
E 800 relativa ao curso de pós-graduação em Astronomia da Faculdade
de Ciências desta Universidade para o ano lectivo de 2006-2007.

13 de Fevereiro de 2006. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.

Aviso n.o 2625/2006 (2.a série). — Por despacho reitoral de 10 de
Fevereiro de 2006 e sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto, foi aprovada a propina anual
de E 1250 relativa ao curso de pós-graduação em Microscopia Óptica
de Materiais Geológicos da Faculdade de Ciências desta Universidade.

13 de Fevereiro de 2006. — O Chefe de Divisão, António Pereira
Bastos.

Despacho (extracto) n.o 4775/2006 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Ana Catarina Cruz de Pina Marques Rodrigues, assistente adminis-
trativa da Faculdade de Arquitectura desta Universidade —
nomeada definitivamente assistente administrativa principal da
mesma Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, con-
siderando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

31 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e
Expediente, Arnaldo Azevedo.




