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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

N.o 236 — 12 de Dezembro de 2005

Despacho (extracto) n.o 25 479/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade Nova
de Lisboa:

Despacho (extracto) n.o 25 481/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade Nova
de Lisboa:

Doutora Susana de Almeida Mendes Vinga Martins — autorizado o
contrato administrativo de provimento na categoria de professora
auxiliar convidada da disciplina de Bioestatística e Informática, em
dedicação exclusiva (escalão 1, índice 195), por conveniência
urgente de serviço, em acumulação, a partir de 14 de Novembro
de 2005, por um ano. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Doutor Manuel Pereira Jorge Delgado — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de professor auxiliar convidado da disciplina de Psicologia Médica, a tempo parcial (30 %
de dois terços do escalão 1, índice 195), por conveniência urgente
de serviço, em acumulação, a partir de 24 de Novembro de 2005,
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
Da apreciação dos conteúdos dos pareceres enviados pelos Profs.
Doutores Fernando Galvão de Melo, professor catedrático da Escola
Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, Altamiro
da Costa Pereira, professor catedrático da Faculdade de Medicina
do Porto, e António Gouveia de Oliveira, professor associado convidado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de
Lisboa, sobre o curriculum vitae da Doutora Susana de Almeida Mendes Vinga Martins, salientam-se os seguintes aspectos:
Todas as apreciações salientaram a sólida formação académica
da candidata e o seu currículo científico de elevada qualidade,
incluindo três artigos como primeira autora em publicações
de grande impacte, não obstante ser uma investigadora ainda
jovem;
Todas as apreciações salientaram também que a formação pós-graduada da candidata em Matemática Aplicada, ramo de
Probabilidades e Estatística, lhe conferem as competências
necessárias para o ensino de Bioestatística na Faculdade de
Ciências Médicas;
Dois dos avaliadores salientaram ainda o interesse para a Faculdade de Ciências Médicas de poder integrar uma investigadora
especializada na área da Bioinformática, cuja importância
actual e futura para as ciências biomédicas é incontestável;
Finalmente, todos os avaliadores concordaram que, em virtude
da formação académica da candidata, do seu currículo científico e da sua experiência, era inteiramente justificada a sua
contratação como professora auxiliar convidada.
A comissão coordenadora do conselho científico da Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, na sua reunião
de 20 de Setembro de 2005, com base nos pareceres emitidos, deliberou, por unanimidade, convidar a Doutora Susana de Almeida Mendes Vinga Martins para exercer as funções de professora auxiliar convidada desta Faculdade.
A Presidente do Conselho Científico, Maria da Graça Morais.
22 de Novembro de 2005. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.

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 18 de Outubro de 2005, com base nos pareceres elaborados pelos
Doutores Rui Manuel Almeida Mota Cardoso, professor catedrático
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Maria Luísa
Caruana Canessa Figueira da Cruz Filipe, professora associada da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e António José
Feliciano Barbosa, professor auxiliar convidado da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa, aprovou por unanimidade a
contratação do Doutor Manuel Pereira Jorge Delgado para exercer
as funções de professor auxiliar convidado.
A Presidente do Conselho Científico, Maria da Graça Morais.
22 de Novembro de 2005. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 25 482/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade Nova
de Lisboa:
Doutora Maria João Guerreiro Martins Bugalho — autorizado o contrato administrativo de provimento na categoria de professora auxiliar convidada da disciplina de Medicina I (Endocrinologia), a tempo
parcial (30 % de dois terços do escalão 1, índice 195), por conveniência urgente de serviço, em acumulação, a partir de 9 de
Dezembro de 2005, por um ano. (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 20 de Setembro de 2005, com base nos pareceres elaborados pelos
Doutores Jorge Manuel de Oliveira Soares, Luís Sobrinho e Edward
Limbert, professores desta Faculdade, aprovou por unanimidade a
contratação da Doutora Maria João Guerreiro Martins Bugalho para
exercer as funções de professora auxiliar convidada.
O Vice-Presidente do Conselho Científico, Miguel Correia.

Despacho (extracto) n.o 25 480/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Novembro de 2005 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 2005, por cinco anos.
(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 20 de Setembro de 2005, 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 Vice-Presidente do Conselho Científico, Miguel Correia.
22 de Novembro de 2005. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.

22 de Novembro de 2005. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.
Despacho (extracto) n.o 25 483/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Novembro de 2005 do reitor da Universidade Nova
de Lisboa:
Dr.a Maria Margarida Lencastre de Azevedo Menezes e Cruz Duarte
Monteiro — nomeada precedendo concurso na categoria de técnico
superior principal da carreira técnica superior do quadro de nomeação definitiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa, com efeitos a partir da data da aceitação, ficando
exonerada do cargo anterior a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Novembro de 2005. — O Director, António Manuel Bensabat
Rendas.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Deliberação n.o 1640/2005. — Por deliberação da secção permanente do senado, em sua reunião de 16 de Novembro de 2005, foi
aprovado o seguinte regulamento orgânico e quadro de pessoal não

