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Civil, área do Departamento de Engenharia Civil da mesma Facul-
dade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exo-
nerada do lugar anterior a partir da mesma data. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

10 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 16 518/2006

Por despacho de 21 de Julho de 2006 do vice-reitor da Universidade
do Porto, por delegação, foram designados os seguintes professores
para fazerem parte do júri do concurso documental para provimento
de uma vaga de professor associado do 4.o grupo, subgrupo D (Bio-
física), do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, desta
Universidade, aberto por edital publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 48, de 8 de Março de 2006:

Presidente — Prof. Doutor António Teixeira Marques, vice-reitor
da Universidade do Porto.

Vogais:

Doutor Carlos Frederico de Gusmão Campos Geraldes, professor
Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.

Doutora Maria Arménia Abreu Fonseca de Carvalho Teixeira Car-
rondo, professora catedrática do Instituto de Tecnologia Química e
Biológica da Universidade Nova de Lisboa.

Doutor Alexandre Tiedtke Quintanilha, professor catedrático do
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da Universidade
do Porto.

Doutor Anake Kijjoa, professor catedrático do Instituto de Ciências
Biomédicas de Abel Salazar, da Universidade do Porto.

Doutora Ana Margarida Moreira Leitão de Barros Martins Damas,
professora catedrática do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar, da Universidade do Porto.

27 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Rectificação n.o 1284/2006

Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.a série, n.o 134, de 13 de Julho de 2006, de p. 11 113 a p. 11 116,
a deliberação n.o 1005/2006 (2.a série), relativa à criação do curso
de mestrado em Pintura, da Faculdade de Belas Artes desta Uni-
versidade, rectifica-se que onde se lê:

«Artigo 2.o

Duração e organização dos cursos de mestrado

O curso de mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas
tem a duração de [. . . ]

Artigo 18.o

Habilitações de acesso

1 — A candidatura à inscrição num curso de mestrado em Prá-
ticas Artísticas Contemporâneas da FBAUP está condicionada à
titularidade do grau [. . . ]»

deve ler-se:

«Artigo 2.o

Duração e organização dos cursos de mestrado

O curso de mestrado em Pintura tem a duração de [. . . ]

Artigo 18.o

Habilitações de acesso

1 — A candidatura à inscrição num curso de mestrado em Pintura
da FBAUP está condicionada à titularidade do grau [. . . ]»

1 de Agosto de 2006. — O Chefe de Divisão, António Pereira Bastos.

Rectificação n.o 1285/2006

Por ter sido publicada com inexactidão no Diário da República,
2.a série, n.o 132, de 11 de Julho de 2006, de p. 10 742 a p. 10 745,
a deliberação n.o 982/2006 (2.a série), relativa à criação do curso de

mestrado em Design de Imagem da Faculdade de Belas-Artes desta
Universidade, rectifica-se que onde se lê:

«Artigo 18.o

1 — A candidatura à inscrição no curso de mestrado em Design
de Imagem da FBAUP está condicionada à titularidade do grau
de licenciado, ou habilitação legalmente equivalente, nas áreas de
Artes Plásticas, com a classificação mínima de 14 valores.»

deve ler-se:
«Artigo 18.o

1 — A candidatura à inscrição no curso de mestrado em Design
de Imagem da FBAUP está condicionada à titularidade do grau
de licenciado, ou habilitação legalmente equivalente, nas áreas de
Artes Plásticas e Design, com a classificação mínima de 14 valores.»

1 de Agosto de 2006. — O Chefe de Divisão, António Pereira Bastos.

Faculdade de Economia

Despacho n.o 16 519/2006

Por despacho de 3 de Janeiro de 2006 do director da Faculdade
de Economia do Porto, no exercício de delegação de competências
concedida pelo reitor da Universidade do Porto, foi à Prof.a Doutora
Maria Paula Vicente Sarmento, professora auxiliar desta Faculdade,
concedida equiparação a bolseiro, fora do País, no período de 11 a
13 de Janeiro de 2006.

13 de Julho de 2006. — A Técnica Superior Principal, Lídia Soares.

Despacho n.o 16 520/2006

Por despacho de 23 de Junho de 2006 do director da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto, no exercício de delegação
de competências concedida pelo reitor da Universidade do Porto,
foi ao mestre José Abílio Oliveira Matos, assistente desta Faculdade,
concedida equiparação a bolseiro, fora do País, no período de 28
de Junho a 2 de Julho de 2006.

27 de Julho de 2006. — A Técnica Superior Principal, Lídia Soares.

Despacho (extracto) n.o 16 521/2006

Por despacho de 20 de Junho de 2006 do director da Faculdade
de Economia do Porto, no exercício de delegação de competências
concedida pelo reitor da Universidade do Porto:

Foi à mestre Susana Maria Sampaio Pacheco Pereira de Oliveira,
assistente desta Faculdade, concedida equiparação a bolseiro, no País,
no período de um ano, a partir de 1 de Setembro de 2006.

Foi à licenciada Joana Rita Pinho Resende, assistente estagiária
desta Faculdade, concedida equiparação a bolseiro, no País, no
período de um ano, a partir de 1 de Setembro de 2006.

Foi ao mestre Rui Manuel Santos Rodrigues Leite, assistente desta
Faculdade, concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro, no
País, no período de 21 de Fevereiro de 2007 a 20 de Fevereiro de
2008.

27 de Julho de 2006. — A Técnica Superior Principal, Lídia Soares.

Faculdade de Medicina

Aviso n.o 8434/2006

Concurso interno geral de ingresso para técnico superior de 2.a classe,
área de biblioteca e documentação

1 — Nos termos do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se
público que, por despacho do director da Faculdade da presente data,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
interno geral de ingresso para provimento de um lugar na categoria
de técnico superior de 2.a classe, área de biblioteca e documentação,
em lugar do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto, cuja publicação foi efectuada no Diário
da República, 2.a série, n.o 58, de 22 de Março de 2006.

1.1 — Técnico superior de 2.a classe de biblioteca e documenta-
ção — um lugar.

2 — Prazo de validade — o concurso visa exclusivamente o pro-
vimento do lugar existente, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 — Conteúdo funcional do lugar a preencher — funções de apli-
cação de métodos e processos científico-técnicos em conformidade
com as competências constantes do mapa II anexo ao Decreto-Lei
n.o 247/91, de 10 de Julho.




