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a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 616/2006
Por despacho 25 de Setembro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado Jorge Filipe da Maia Oliveira Ferreira, como assistente
convidado a 30 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 10 de Novembro de 2006 e termo em 9 de Novembro
de 2007, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 155, escalão 3, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

vidado equiparado a assistente do 1.o triénio a 20 %, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 16 de Outubro de 2006
e termo em 16 de Junho de 2007, com direito ao vencimento mensal
correspondente ao índice 100, escalão 1, a que se refere o anexo I
do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 621/2006

29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Por despacho de 3 de Agosto de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado José Luís Gonçalves Rosado como assistente convidado
a 100 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2006 e termo em 30 de Setembro de 2007, com
direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 145, escalão 2,
a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 25 617/2006

29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

Por despacho de 20 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho:
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com o licenciado Victor Manuel Terças Rodrigues como assistente convidado
a 40 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 15 de Setembro de 2006 e termo em 14 de Setembro de 2007,
com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de
Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Foram celebrados contratos administrativos de provimento com as
licenciadas Maria Goreti de Sousa Teixeira e Ana Maria Guedes
Oliveira como docentes convidadas equiparadas a assistente do 1.o triénio a 30 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 2 de Novembro de 2006 e termo em 30 de Julho de 2007, com
direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 100, escalão 1,
a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Foi celebrado contrato administrativo de provimento com o licenciado César Augusto Igreja da Benta como docente convidado equiparado a assistente do 1.o triénio a 20 %, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2006 e termo
em 30 de Junho de 2007, com direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 100, escalão 1, a que se refere o anexo I do
Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 618/2006
Por despacho 18 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado João Ricardo Rosmaninho Duarte da Silva, como assistente convidado a 100 %, por conveniência urgente de serviço, com
efeitos a partir de 6 de Novembro de 2006 e termo em 5 de Novembro
de 2007, com direito ao vencimento mensal correspondente ao
índice 140, escalão 1, a que se refere o anexo I do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
Despacho (extracto) n.o 25 619/2006
Por despacho 6 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o mestre Filipe Miguel Lopes Meneses, como assistente convidado
a 100 %, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 9 de Outubro de 2006 e termo em 8 de Outubro de 2007, com
direito ao vencimento mensal correspondente ao índice 140, escalão 1,
a que se refere o anexo I do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Instituto de Estudos da Criança
Aviso n.o 13 414/2006
Por despacho da presidente do Instituto de Estudos da Criança
de 23 de Novembro de 2006, proferido por delegação de competência
conferida pelo despacho RT-43/2006, de 21 de Julho, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 158, de 17 de Agosto de 2006,
foram designados, nos termos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 283/83,
de 21 de Junho, para fazerem parte do júri para apreciação do pedido
de reconhecimento do grau ao nível de mestrado requerido por Sílvia
Lizi Gonçalves de Castro Correia os seguintes professores:
Presidente — Doutora Elisa Maria Maia da Silva Lessa, professora
associada do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do
Minho.
Vogais:
Doutor Luís Filipe Barbosa Loureiro Pipa, professor auxiliar do
Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho.
Doutor António Gabriel Castro Correia Salgado, professor auxiliar
do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.
23 de Novembro de 2006. — A Presidente, Maria Luísa Garcia
Alonso.
Aviso n.o 13 415/2006
Por despacho da presidente do Instituto de Estudos da Criança
de 23 de Novembro de 2006, proferido por delegação de competência
conferida pelo despacho RT-43/2006, de 21 de Julho, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 158, de 17 de Agosto de 2006,
foram designados, nos termos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 283/83,
de 21 de Junho, para fazerem parte do júri para apreciação do pedido
de reconhecimento do grau ao nível de mestrado requerido por José
Henrique Pimentel Vale os seguintes professores:
Presidente — Doutora Maria Eduarda Ferreira Coquet, professora
associada do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do
Minho.
Vogais:
Doutora Maria Angélica Abreu Lima Cruz, docente requisitada
com doutoramento do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho.
Doutora Rosa Maria Pinho Oliveira, professora auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.
23 de Novembro de 2006. — A Presidente, Maria Luísa Garcia
Alonso.
Aviso n.o 13 416/2006

Despacho (extracto) n.o 25 620/2006

Por despacho da presidente do Instituto de Estudos da Criança
de 23 de Novembro de 2006, proferido por delegação de competência
conferida pelo despacho RT-43/2006, de 21 de Julho, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 158, de 17 de Agosto de 2006,
foram designados, nos termos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 283/83,
de 21 de Junho, para fazerem parte do júri para apreciação do pedido
de equivalência do grau ao nível de mestrado requerido por Sara
Margarida de Matos e Cepa os seguintes professores:

Por despacho 4 de Outubro de 2006 do reitor da Universidade
do Minho, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
o licenciado Manuel Pinto de Campos Monteiro, como docente con-

Presidente — Doutora Maria Teresa Jacinto Sarmento Pereira, professora auxiliar do Instituto de Estudos da Criança da Universidade
do Minho.

29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.
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Vogais:
Doutor Américo Nunes Peres, professor associado do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro.
Doutor Fernando Ilídio da Silva Ferreira, professor auxiliar do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho.
23 de Novembro de 2006. — A Presidente, Maria Luísa Garcia
Alonso.
Aviso n.o 13 417/2006
Por despacho da presidente do Instituto de Estudos da Criança
de 23 de Novembro de 2006, proferido por delegação de competência
conferida pelo despacho RT-43/2006, de 21 de Julho, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 158, de 17 de Agosto de 2006,
foram designados, nos termos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 283/83,
de 21 de Junho, para fazerem parte do júri para apreciação do pedido
de reconhecimento do grau ao nível de mestrado requerido por David
Manuel Mesquita Martins os seguintes professores:

disciplina de Medicina I, a tempo parcial (50% de dois terços do
escalão 1, índice 245), por conveniência urgente de serviço e em acumulação, a partir de 31 de Dezembro de 2006, por um ano, ao Doutor
Pedro Braga Abecasis. (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 3 de Outubro de 2006, com base nos pareceres elaborados pelo
Doutor Luís Augusto Costa Providência, professor catedrático da
Faculdade de Medicina de Coimbra, Doutor João Francisco Martins
Correia e Doutor António Sousa Guerreiro, professores catedráticos
desta Faculdade, aprovou por unanimidade a contratação do Doutor
Pedro Braga Abecasis para exercer as funções de professor associado
convidado.
A Presidente do Conselho Científico, Maria da Graça Morais.

Presidente — Doutora Elisa Maria Maia da Silva Lessa, professora
associada do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do
Minho.
Vogais:

17 de Novembro de 2006. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.

Doutora Adriana Latino, professora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor Luís Filipe Barbosa Loureiro Pipa, professor auxiliar do
Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho.

Por despacho de 17 de Novembro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa:

23 de Novembro de 2006. — A Presidente, Maria Luísa Garcia
Alonso.
Aviso n.o 13 418/2006
Por despacho da presidente do Instituto de Estudos da Criança
de 24 de Novembro de 2006, proferido por delegação de competência
conferida pelo despacho RT-43/2006, de 21 de Julho, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 158, de 17 de Agosto de 2006,
foram designados, nos termos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 283/83,
de 21 de Junho, para fazerem parte do júri para apreciação do pedido
de equivalência do grau ao nível de mestrado requerido por Maria
Beatriz Rodrigues Neves os seguintes professores:
Presidente — Doutor Luís Augusto de Miranda Correia, professor
catedrático do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do
Minho.
Vogais:
Doutor Pedro Jorge Moreira Parrot Morato, professor associado
da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de
Lisboa.
Doutora Ana Maria Silva Pereira Henriques Serrano, professora
auxiliar do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho.
24 de Novembro de 2006. — A Presidente, Maria Luísa Garcia
Alonso.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Médicas
Despacho (extracto) n.o 25 622/2006
Por despacho do director da Faculdade de 28 de Setembro de
2006, proferido por delegação de competências, foi concedida equiparação a bolseiro fora do País aos docentes da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa abaixo indicados:
Doutor Mário Orlando de Matos Bernardo, professor catedrático —
no período de 13 a 19 de Outubro de 2006.
Doutor Armando José Nunes Harrington Sena, professor associado — no período de 26 de Setembro a 1 de Outubro de 2006.
Dr.a Patrícia Maria Freire de Andrade de Carvalho Rosado Pinto,
assessora principal — no período de 31 de Outubro a 5 de Novembro
de 2006.
27 de Outubro de 2006. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
o

Despacho (extracto) n. 25 623/2006
Por despacho de 8 de Novembro de 2006 do reitor da Universidade
Nova de Lisboa, foi autorizado contrato administrativo de provimento
na categoria de professor associado convidado, com agregação, da

Despacho (extracto) n.o 25 624/2006

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 17 de Novembro de 2006, por um ano, celebrado com a licenciada
Maria de Fátima Cavaco Palma.
Foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidada da disciplina de Pediatria, 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 17 de
Novembro de 2006, por um ano, renovável por sucessivos períodos
de três anos, celebrado com a licenciada Maria Leonor Xara Brasil
Sassetti da Silva Mendes.
Foi 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 29 de
Dezembro de 2006, por um ano, renovável por sucessivos períodos
de três anos, celebrado com o licenciado João Bernardo Barahona
Simões Regalo Corrêa.
Foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidado da disciplina de Medicina 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
Dezembro de 2006, por um ano, celebrado com o licenciado João
Alberto Ferraz Lopes de Sousa.
Foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidada da disciplina de Histologia e Embriologia,
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 20 de Dezembro de 2006, por um ano, renovável por sucessivos
períodos de três anos, celebrado com a licenciada Ana Isabel Castro
Gomes Pereira Duarte Belo.
Foi autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria
de assistente convidado da disciplina de Medicina I, 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 2006, por um ano, renovável por sucessivos períodos
de três anos, celebrado com o licenciado António João Rodrigues
Pereira.
Foi 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 7 de
Dezembro de 2006, por um ano, renovável por sucessivos períodos
de três anos, celebrado com o licenciado António Fernando da Cruz
Augusto Neves.
29 de Novembro de 2006. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Regulamento n.o 220/2006
Regimento do Conselho Científico da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa (2006)
Consagrada a autonomia das universidades, com a Lei n.o 108/88,
de 24 de Setembro, a Universidade Nova de Lisboa elaborou e aprovou

