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 Aviso n.º 18213/2008
Por deliberações do Conselho Superior dos Tribunais Administrati-

vos e Fiscais de 4 e 11 de Junho de 2008 foi dado sem efeito o aviso 
n.º 16 747/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, 

de 29 de Maio de 2008, na sequência da deliberação de 7 de Maio de 
2008.

11 de Junho de 2008. — O Presidente, Manuel Fernando dos Santos 
Serra. 

PARTE E

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Despacho (extracto) n.º 16815/2008
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve, emitido em 

20/05/2008:
Mestre Paulo Jorge Maia dos Santos, nomeado provisoriamente 

Professor -Adjunto, na área científica de Engenharia Electrotécnica, 
grupo disciplinar de Sistemas de Energia e Controlo do quadro de 
pessoal docente do ensino superior politécnico da Universidade do 
Algarve, em regime de exclusividade, com efeitos após publicação 
no Diário da República, a auferir a remuneração mensal ilíquida 
correspondente ao índice 195, considerando -se rescindido o contrato 
anterior.

12 de Junho de 2008. — A Directora de Serviços de Recursos Hu-
manos, Mariana Farrusco. 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Despacho (extracto) n.º 16816/2008
Por despacho de 2 de Agosto de 2007 da Directora Regional de 

Educação, autorizada a exercer as funções em regime de requisição, 
ao abrigo do Programa de Formação de Professores em Ensino Ex-
perimental das Ciências do 1.º ciclo, a partir de 1 de Setembro de 
2007, e pelo período de um ano, a Licenciada Carla Manuela Borges 
Soares (Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Escola Básica 
do 1.º Ciclo de Sever do Vouga). (Não carecem de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas.)

4  de Junho de 2008. — A Administradora, Maria de Fátima Moreira 
Duarte. 

 Serviços de Acção Social

Rectificação n.º 1380/2008
Rectificação ao aviso n.º 13021/2008, página 19126 do Diário da 

República, 2.ª série, n.º 82, de 28 de Abril:
Onde se lê:

«2.º Semestre de 2007
[...]
2 — Subsídios para apoio a actividades culturais e desportivas, atri-

buídos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, al. g) do Decreto -Lei n.º 129/93, 
de 22 de Abril, à Associação Académica do Instituto de Contabilidade 
e Administração da Universidade de Aveiro:

Outubro — € 310.000,00»

deve ler -se:
«2.º Semestre de 2007
[...]
2 — Subsídios para apoio a actividades culturais e desportivas, atri-

buídos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, al. g) do Decreto -Lei n.º 129/93, 
de 22 de Abril, à Associação Académica do Instituto de Contabilidade 
e Administração da Universidade de Aveiro:

Outubro — € 10.000,00»
12 de Junho de 2008. — O Administrador, Hélder Castanheira. 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Despacho (extracto) n.º 16817/2008
Por despacho do reitor da Universidade da Beira Interior de 

2008 -05 -30:
Designados, nos termos do artigo n.º 25.º do Decreto -Lei n.º 216/92 

de 13 de Outubro, para fazerem parte do júri das provas de doutoramento 
no ramo de Biomedicina, requeridas pela Licenciada Liliana Ribeiro 
Vivas de Castro, os seguintes professores:

Presidente — Reitor da Universidade da Beira Interior
Vogais:
Doutor Rodolphe Fischmeister, directeur de recherche de l’ ÍNSERM 

de la Université Paris -Sud
Doutora Claire Lugnier, directeur de recherche du CNRS de la Uni-

versité Louis Pasteur
Doutor José Miguel López Novoa, professor catedrático da Faculdade 

de Medicina da Universidad de Salamanca
Doutor João António de Sampaio Rodrigues Queiroz, professor ca-

tedrático da Universidade da Beira Interior
Doutor José Ignacio Verde Lusquiños, professor auxiliar da Univer-

sidade da Beira Interior
Doutora Graça Maria Fernandes Baltazar, professora auxiliar da 

Universidade da Beira Interior
Doutor José Eduardo Brites Cavaco, professor auxiliar da Universi-

dade da Beira Interior
30 de Maio de 2008. — O Reitor, Manuel José dos Santos Silva. 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso n.º 18214/2008
Menção a que se refere o despacho conjunto n.º 373/2000, de 1 de 

Março: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.»

Nos termos do Decreto -Lei 204/98, de 11 de Julho, faz -se público que, 
por despacho do Presidente do Conselho Directivo de 19 de Maio de 
2008, proferido no âmbito da delegação de competências do Magnifico 
Reitor da Universidade de Coimbra nos termos do despacho publicado no 
Diário da República 2.ª série n.º 108 de 05 -06 -2007, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte à data de publicação 
do presente aviso, concurso interno de acesso geral tendo em vista o pre-
enchimento de uma vaga de técnico superior principal da carreira técnica 
superior, área de recursos humanos, do quadro de pessoal não docente 
da FCTUC, criado pela deliberação do Senado n.º 93/02, publicado no 
D.R. 2.ª série n.º 274, de 27 -11 -2002. Para efeitos de recrutamento, foi 
executado o procedimento previsto no artigo 34.º da Lei n.º 53/2006, 
de 7 de Dezembro (nos moldes preconizados no artigo 24.º da Portaria 
n.º 1499 -A/2007), ao qual foi atribuído pelo sigaME o código da oferta: 
P20082977. Este procedimento foi fechado a 12 de Junho de 2008, por 
falta de opositores/candidatos, pelo que nos termos legais em vigor se 
procede à abertura da presente ofertas nas seguintes condições:

1 — O presente concurso é válido apenas para o preenchimento do 
lugar posto a concurso e caduca com o seu preenchimento.




