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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Este despacho substitui o despacho reitoral publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 146, de 28 de Junho de 1983, na parte
respeitante aos professores associados:
Áreas

Professores
catedráticos

Professores
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17
3
20

14
6
20

Economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . .

28 de Dezembro de 2004. — O Reitor, Leopoldo José Martinho
Guimarães.

Faculdade de Ciências Médicas
Despacho (extracto) n.o 833/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 11 de Novembro de 2004, proferido no uso de delegação
de competências:
Doutora Maria Isabel Rodrigues Abreu Figueiredo de Almeida, investigadora auxiliar desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro, fora do País, no período de 12 a 21 de Novembro de 2004.
21 de Dezembro de 2004. — O Director, António B. Rendas.
o

a

Despacho (extracto) n. 834/2005 (2. série). — Por despacho
de 21 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Doutora Maria João Costa Santos Mattos Marques Gomes —
nomeada por conveniência urgente de serviço no cargo de subdirectora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova
de Lisboa, a partir de 23 de Novembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Dezembro de 2004. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 835/2005 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Licenciada Elmira da Conceição Barbosa de Medeiros — autorizado
o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidada da disciplina de Neurologia, 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 Novembro
de 2004, por um ano.
Licenciado Júlio José de Almeida de Sousa Calaça — autorizado o
contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidado da disciplina de Patologia Médica, a tempo parcial (40 %
de dois terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente
de serviço, em regime de acumulação, a partir de 29 de Dezembro
de 2004, por um ano.
Licenciado Júlio José de Almeida de Sousa Calaça — autorizado o
contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidado da disciplina de Patologia Médica, a tempo parcial (40 %
de dois terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente
de serviço, em regime de acumulação, a partir de 29 de Dezembro
de 2004, por um ano.
Licenciado António d’Orey Soares Franco — autorizado o contrato
administrativo de provimento na categoria de assistente convidado
da disciplina de Patologia Médica, a tempo parcial (40 % de dois
terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente de serviço,
em regime de acumulação, a partir de 29 de Dezembro de 2004,
por um ano.
Licenciada Manuela Gonçalves Abranches Magalhães Adão — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de
assistente convidada da disciplina de Patologia Médica, a tempo
parcial (40 % de dois terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente de serviço, em regime de acumulação, a partir
de 29 de Dezembro de 2004, por um ano.
Licenciada Célia Maria Santos Machado — autorizado o contrato
administrativo de provimento na categoria de assistente convidada
da disciplina de Patologia Médica, a tempo parcial (40 % de dois
terços do escalão 1, índice 140), por conveniência urgente de serviço,
em regime de acumulação, a partir de 29 de Dezembro de 2004,
por um ano.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Dezembro de 2004. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
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Despacho (extracto) n.o 836/2005 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Doutor Miguel de Oliveira Correia, professor catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa — designado como vice-presidente do conselho científico da mesma Faculdade, a partir de 21 de Dezembro de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2004. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 837/2005 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Licenciado Luís Manuel Fernandes Pereira da Silva — autorizado o
contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidado da disciplina de Patologia Pediátrica, 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 13
de Dezembro de 2004, por um ano. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2004. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 838/2005 (2.a série). — Por despacho
de 4 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Doutor Jaime Francisco da Cruz Maurício — autorizado o contrato
administrativo de provimento na categoria de professor associado
convidado da disciplina de Anatomia, a tempo parcial (30 % de
dois terços do escalão 1, índice 245), por conveniência urgente
de serviço, a partir de 19 de Dezembro de 2004, por um ano.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 31.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 22 de Outubro de 2004, com base nos pareceres elaborados pelos
Doutores José António Rebocho Esperança Pina e João Bexiga Martins Pisco, professores catedráticos desta Faculdade, e no parecer emitido pela Doutora Isabel Maria Amorim Pereira Ramos, professora
catedrática da Faculdade de Medicina do Porto, aprovou por unanimidade a contratação do Doutor Jaime Francisco da Cruz Maurício
para exercer as funções de professor associado convidado.
O Presidente do Conselho Científico, J. A. de Salis Amaral.
28 de Dezembro de 2004. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 839/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Licenciado Mário Jorge Mascarenhas de Carvalho Borrego — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de
assistente convidado da disciplina de Saúde Mental, 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 19
de Dezembro de 2004, por um ano.
Licenciado António João Rodrigues Pereira — autorizado o contrato
administrativo de provimento na categoria de assistente convidado
da disciplina de Propedêutica Médica, 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 19 de Dezembro
de 2004, por um ano.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2004. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 840/2005 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Dezembro de 2004 do reitor da Universidade Nova de Lisboa:
Licenciado José Filipe Navarro y Rosa Ferreira da Guia — autorizado
o contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidado da disciplina de Propedêutica Médica, 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 10
de Novembro de 2004, por um ano.
Licenciado João António Frazão Rodrigues Branco — autorizado o
contrato administrativo de provimento na categoria de assistente
convidado da disciplina de Genética, a tempo parcial (40 % de

