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Doutor Manuel Américo de Jesus Gonçalves da Silva, professor
catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa.
Doutor Jorge Joaquim Pamies Teixeira, professor catedrático da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Doutora Zulema Paula do Perpétuo Socorro Lopes Pereira, professora associada, com agregação, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

tratação da Doutora Laura Maria Brum da Cruz Martins, para exercer
as funções de professora auxiliar convidada.

23 de Outubro de 2006. — O Vice-Reitor, José Alexandre de Gusmão
Rueff Tavares.

Por despacho de 9 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa:

Despacho n.o 22 882/2006
Por despacho do director da Faculdade de Ciências e Tecnologia,
Núcleo do Departamento da Conservação e Restauro, de 4 de Outubro
de 2006, foi concedida equiparação a bolseiro fora do País à licenciada
Ana Luísa do Vale Fonseca Claro, assistente estagiária no Núcleo
do Departamento da Conservação e Restauro, no período de 4 a
8 de Outubro de 2006.
26 de Outubro de 2006. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.
Despacho n.o 22 883/2006
Por despacho do director da Faculdade de Ciências e Tecnologia,
Núcleo do Departamento da Conservação e Restauro, de 19 de Setembro de 2006, foi concedida equiparação a bolseiro fora do País à
licenciada Micaela Margarida Ferreira de Sousa, assistente estagiária
no Núcleo do Departamento da Conservação e Restauro, no período
de 19 a 23 de Setembro de 2006.
26 de Outubro de 2006. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.
Rectificação n.o 1668/2006
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.a série, n.o 195, de 10 de Outubro de 2006, a p. 21 347, o nome
de um dos vogais do júri do concurso documental para provimento
de um lugar de professor catedrático para a Secção de Engenharia
Electrotécnica, no grupo de disciplinas de Robótica e Manufactura
Integrada, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, rectifica-se que
onde se lê:
«Doutor Joaquim Pamies Teixeira, professor catedrático da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.»
deve ler-se:
«Doutor Jorge Joaquim Pamies Teixeira, professor catedrático
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa.»
19 de Outubro de 2006. — O Reitor, Leopoldo José Martinho
Guimarães.

Faculdade de Ciências Médicas
Despacho (extracto) n.o 22 884/2006
Por despacho de 4 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa, foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de professora auxiliar convidada da disciplina
de Microbiologia, a tempo parcial (30 % de dois terços do escalão 1,
índice 195), por conveniência urgente de serviço e em acumulação,
a partir de 4 de Outubro de 2006, por cinco anos, à Doutora Laura
Maria Lourenço Brum da Cruz Martins. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 15.o do ECDU,
publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
A comissão coordenadora do conselho científico da Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, na sua reunião
de 21 de Março de 2006, com base nos pareceres elaborados pelos
Doutores José Alexandre de Gusmão Rueff Tavares, Maria Teresa
Possante Marques e subscrito pela Doutora Maria Julieta Esperança
Pina, professores desta Faculdade, aprovou por unanimidade a con-

A Presidente do Conselho Científico, Maria da Graça Morais.
17 de Outubro de 2006. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 22 885/2006

Foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidada da disciplina de Obstetrícia e Ginecologia,
a tempo parcial (40 % de dois terços do escalão 1, índice 140), por
conveniência urgente de serviço e em regime de acumulação, a partir
de 9 de Outubro de 2006, por um ano, à licenciada Isabel Maria
Lacão Grilo.
Foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidado da disciplina de Obstetrícia e Ginecologia,
a tempo parcial (40% de dois terços do escalão 1, índice 140), por
conveniência urgente de serviço e em regime de acumulação, a partir
de 9 de Outubro de 2006, por um ano, ao licenciado Pedro Jorge
Condenço Martins.
Foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidado da disciplina de Anatomia II, a tempo parcial
(40 % de dois terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente
de serviço e em regime de acumulação, a partir de 9 de Outubro
de 2006, por um ano, ao licenciado Diogo André Abreu Esteves Bogalhão do Casal.
Foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidado da disciplina de Medicina II (Pneumologia),
a tempo parcial (40 % de dois terços do escalão 2, índice 145), por
conveniência urgente de serviço e em regime de acumulação, a partir
de 9 de Outubro de 2006, por um ano, ao licenciado Joaquim Alves
Pontes da Mata.
Foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidada da disciplina de Oftalmologia, a tempo parcial
(40 % de dois terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente
de serviço e em regime de acumulação, a partir de 11 de Outubro
de 2006, por um ano, à licenciada Maria de Lurdes Duarte Martinho.
17 de Outubro de 2006. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 22 886/2006
Por despachos de 9 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa:
Foi autorizada a rescisão do contrato de assistente convidada, a
tempo parcial, desta Faculdade, a partir de 1 de Outubro de 2006,
à licenciada Luísa Maria Moreno Quaresma.
Foi autorizada a rescisão do contrato de assistente convidada, a
tempo parcial, desta Faculdade, a partir de 30 de Setembro de 2006,
à licenciada Paula Maria Ferreira Brinca Borralho Nunes.
Foi autorizada a rescisão do contrato de assistente convidado, a
tempo parcial, desta Faculdade, a partir de 31 de Agosto de 2006,
ao licenciado António José Mendonça Estanqueiro Viana Guarda.
Foi autorizada a rescisão do contrato de assistente convidada, a
tempo parcial, desta Faculdade, a partir de 31 de Agosto de 2006,
à licenciada Maria José Santos Rosa Carneiro de Brito.
(Não carece de anotação do Tribunal de Contas.)
17 de Outubro de 2006. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Rectificação n.o 1669/2006
Por ter saído com inexactidão no despacho (extracto) n.o 19 112/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 181, de 19 de Setembro
de 2006, rectifica-se que onde se lê «Foi Maria Teresa Rodrigues
de Sousa, técnica profissional de 1.a classe da carreira técnica profissional» deve ler-se «Foi Maria Teresa Rodrigues de Sousa, técnica
profissional principal da carreira técnica profissional», onde se lê «Foi
Maria Emília Salvado Ribeiro de Oliveira, técnica profissional de
1.a classe da carreira técnica profissional» deve ler-se «Foi Maria
Emília Salvado Ribeiro de Oliveira, técnica profissional principal da
carreira técnica profissional» e onde se lê «Foi Maria das Mercês
Ferreira Lopes de Almeida Matos, técnica profissional de 1.a classe
da carreira técnica profissional» deve ler-se «Foi Maria das Mercês
Ferreira Lopes de Almeida Matos, técnica profissional principal da
carreira técnica profissional».
18 de Outubro de 2006. — O Director, António Bensabat Rendas.

