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Neto e Helena Maria Águeda Marujo, pertencentes ao mapa de pessoal
docente da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, com
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em
regime de tenure, ao mapa de pessoal docente do ISCSP, com efeitos
à data do despacho autorizador». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

respeito à criação do novo modelo de governação, ao funcionamento
do Conselho de Faculdade, à reforma curricular e ao desenvolvimento
do projeto de criação de um centro médico universitário em Lisboa. Por
todas estas razões, o Professor Doutor Fernando Nolasco é merecedor
do reconhecimento da Faculdade de Ciências Médicas que me cumpre
assinalar neste louvor.

20 de dezembro de 2013. — O Presidente, Manuel Meirinho.
207521525

27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501072

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Médicas
Despacho (extrato) n.º 815/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013, do Reitor da Universidade
Nova:
Foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em regime de tenure, após aprovação
em concurso concurso, com o Doutor Fernando Miguel Teixeira Xavier
como Professor Catedrático, em dedicação exclusiva, com efeitos a 16 de
dezembro de 2013, com a remuneração correspondente ao escalão 1,
índice 285 da tabela aplicável aos docentes universitários.
(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
8 de janeiro de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
207521914
Louvor n.º 36/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público reconhecimento e louvor à Coordenadora Técnica Maria Fernanda Serrano Protázio Moreira da Silva, da Secção de
Graduação da Divisão Académica, pela forma dedicada, responsável e
competente como tem exercido as suas funções. As qualidades pessoais
e profissionais que tem demonstrado têm sido um contributo valioso
para o desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501234
Louvor n.º 37/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas, quero prestar público reconhecimento e louvor à Dra. Mónica
Diana Salgueiro Faustino Sardo Belchior, Coordenadora de Secção de
Pós-Graduação da Divisão Académica. A sua dedicação, competência
profissional e sentido de responsabilidade constituíram uma contribuição
muito importante para assegurar a continuidade do apoio às atividades de
pós graduação, num momento particularmente sensível neste campo. A
sua contribuição foi também muito valiosa para a melhoria dos serviços
prestados pela Divisão Académica e para a adaptação desta às novas
exigências resultantes do desenvolvimento e reforma do ensino pré e pós
graduado. A sua abertura à inovação e o seu sentido institucional foram
também essenciais para a adoção de novas formas organizacionais que
permitiram uma utilização muito mais racional e efetiva dos recursos
humanos disponíveis.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501145
Louvor n.º 38/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor ao Professor Doutor Fernando Eduardo Barbosa
Nolasco, pelas importantes contribuições dadas para o desenvolvimento
do plano de desenvolvimento estratégico da faculdade iniciado em 2007.
Na sua qualidade de Presidente do Conselho Pedagógico, exercidas até
outubro de 2009, com grande competência e elevado sentido institucional, o Professor Doutor Fernando Nolasco deu uma contribuição muito
importante para a organização e melhoria das atividades de ensino, tendo
conduzido a passagem do curso de medicina a Mestrado Integrado de
Medicina. Graças às suas competências específicas nas áreas de ensino
clínico, à sua larga experiência na direção de instituições hospitalares e
às suas capacidades de análise estratégica, o Professor Doutor Fernando
Nolasco teve um papel importante na elaboração e acompanhamento
do plano de desenvolvimento da Faculdade, em particular no que diz

Louvor n.º 39/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público reconhecimento e louvor à Dra. Patrícia da Natividade Antunes de Paiva, Técnica Superior, Secretária da Subdiretora
Presidente do Conselho Pedagógico, pela forma dedicada, responsável e
competente como tem exercido as suas funções. As qualidades pessoais
e profissionais que tem demonstrado têm sido um contributo valioso
para o desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501194
Louvor n.º 40/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor ao Professor Doutor Pedro Manuel Freire Costa,
pela elevada dedicação, grande competência e extremo bom senso com
que exerceu as funções de Coordenador do Mestrado Integrado em Medicina. Tendo aceitado esta tarefa num momento em que a implementação
da reforma curricular colocava desafios complexos de organização e
ajustamento, o Professor Doutor Pedro Costa soube, graças à sua experiência de ensino, às suas capacidades de relação com os outros e ao
incontestável respeito de que goza entre docentes e alunos, superar todos
estes desafios com grande eficiência. Por todas estas razões, o Professor
Doutor Pedro Costa é merecedor do reconhecimento da Faculdade de
Ciências Médicas que me cumpre assinalar neste louvor.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501064
Louvor n.º 41/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público reconhecimento e louvor à Dra. Isabel Cristina
Sousa Dias Fernandes, técnica superior da Divisão de Recursos Financeiros, pela forma dedicada, responsável e competente como tem
exercido as suas funções. As qualidades pessoais e profissionais que
tem demonstrado possuir têm sido um contributo valioso para o desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501283
Louvor n.º 42/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas presto público louvor ao Prof. Doutor António Alfredo Coelho
Jacinto, pela sua relevante contribuição para o desenvolvimento da
investigação científica da Faculdade. Tendo aceitado exercer as funções de Coordenador do CEDOC num momento sensível da vida
deste Centro, o Prof. Doutor António Jacinto soube responder a este
complexo desafio com uma notável eficiência, assegurando não só a
continuidade do projeto do CEDOC, como tendo ainda logrado abrir
novas perspetivas e novos caminhos no desenvolvimento deste projeto.
A forma inteligente e competente como liderou o CEDOC e a excelente colaboração que soube estabelecer com todos os seus parceiros
e colaboradores foram fundamentais para a crescente credibilidade
do projeto científico da Faculdade. O Prof. Doutor António Jacinto
teve ainda um papel fundamental no planeamento e organização dos
espaços dos novos edifícios do Pólo de investigação, tendo neste, e em
muitos outros campos, prestado uma ajuda muito relevante à Direção
na implementação do plano de desenvolvimento da Faculdade. Por
todas estas razões, o Prof. Doutor António Jacinto é merecedor do
reconhecimento da Faculdade de Ciências Médicas que me cumpre
assinalar neste louvor.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501056

