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Autoriza a Junta Aul6noma de Esiradas a adcuirir a firma 
Entreposto Comercial de Mocambique, S.A.R.L., dots’ 
autocarros da marca Mercedes Benz. 

  

    

  

MINISTERIG DA EDUCACAO E CULTURA 
i 

Portaria n.° 122/75 

de 25 de Novembro 

Havendo necessidade de se regulamentar o Decret 
n° 19/75, de 9 de Outubro, que intcgrou o Instituto de 
Orientacao Profissional na organica administrativa da Uni- 
versidade de Lourenco Marques, e convindo aglutinar, num 
mesmo nucleo, esse Instituto, o Centro de Estudos de Psi- 
cologia e o Curso de Ciéneias da Educacao; 

Sob proposia do Reitor da Universidade de Lourenco 
Marques; 

O Ministro da Educacao e Cultura, no uso da compe- 
éncia que the ¢ atribuida pelo Decreto-Lei n.° 22/75, de 11 
de Outubro, determina: 

1.° Na estrutura administrativa da Universidade de Lou- 
rnco Marques, e na dependéncia imediata do respectivo 
Reitor, 6 criado o Centro de Orientacao Psicopedagégica, 
abrangendo as actividades exercidas até agora pelo Ins- 
tituto de Orientacao Profissional, o Centro de Estudos de 
Psicologia e o Curso de Ciéncias da Educag¢ao. 

2.0. O Centro de Orientacao Psicopedagdégica tem as se- 
suintes atribuicoes: 

a) Ministrar, a nivel universitario, o ensino das discl- 
plinas de Ciéncias da Educagao; 

b) Colaborar com o Ministério da Satide no estudo e 
solucao dos problemas de psiquiatria infantil e 
de adultos, nos termos que forem definidos em 
despacho conjunto dos Ministros da Educacao e 
Cultura e da Saude; 
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c) Colaborar com os Ministérios da Justica e do Inte- 
rior no estudo e solucado dos problemas de 
orientacao psiconedasdégica, relacionados com o 
funcionamento dos Tribunais de Menores, do 
Tribunal de Execucao das Penas ¢ dos estabele- 
cimentos prisionais ec de prevencao criminal de 
menores, nos termos que forem detinidos cm 
despacho conjunto do Ministro da Educacao e 
Cultura e do Ministro de que depender o Servico 
interessado; 

d) Colaborar no estudo e solucao dos problemas rela- 
tivos a educacao c a reeducacao de criancas com 
dificuldades de aprendizagem; 

e) Promover a formacao psicopedagdgica de educa- 
dores e professores, e a orientacao escolar dos 
alunos de todos os graus do ensino. 

3.° Para a realizacao destas atribuicocs, compete espe- 
clalmente ao Centro de Orientacao Psicopedagogica: 

a) Criar, em outros pontos do territorio do Estado e 
quando o Ministro da Educacao e Cullura o jul- 
gar conveniente, centros de orientagao escolar, 
cujas normas de funcionamento fixara; 

b) Criar e manter em funcionamento uma biblioteca 
especializada, com a publicacao periddica de um 
boletim bibliografico; 

c) Organizar seminarios e cursos intensivos, em cola- 
boracuo com os diversos depariamentos ¢ servicos 
do ‘viinistério da Educagdao ¢ Cultura, para aper- 
feigoamento e reciclagem de professorcs: 

d) Efectuar trabalhos de investigacao e cxpcerimenta- 
cao da psicologia da Educacao, Pedagogia, Mc- 
todologia e Psicoterapia, em apoto as disciplinas 
de Ciéncias da Educacao, a disciplina de Neu- 
ropsiquiatria da Faculdade de Medicina c aos 
Servicos de Psiquiatria dependentes do Miunis- 
tério da Saude; 

e) Organizar exames psicolégicos para orientacao es- 
colar c vocacional ¢ para diagnostico clinico, com 
criancas, adolescentes e adultos: 

{) Efectivar a ortentacao escolar nos estabelecimentos 
de ensino, em colaboracao directa com educa- 
dores e professores; 

g) Efectivar a oricntacao de grupos de criangas, para 
reeducacao de dificuldades de aprendizagem. 

4° O Centro de Orientacao Psicopedagégica é dirigido 
por um docente de Ciéncias da Educacao, designado pelo 
Reitor da Universidade de Lourencgo Marques. 

5..— 1. O pessoal do Centro de Orientagao Psicopeda- 
gdgica consta do mapa anexo e é destacado dos respectivos 
quadros da Universidade, por despacho do Reitor, sob 

proposta do director do Centro.
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2. No referido mapa sao criadas novas categorias de 
pessoal especializado, o qual se integra igualmente na or- 
ganica e disciplina da Universidade de Lourenco Marques 

6.° Para o provimento dos lugares correspondentes as 
novas categorias é exigido: 

a) Iyicenciatura ou bacharelato em Ciéncias da Edu- 
é ‘cacao ou Psicologia, para o cargo de psicdélogo 

escGlar; 

5) Curso do Servico Social ou equivalente, para o 
cargo de assistente social; 

c) 7.° ano dos liceus, experiéncia de cinco anos como 
psicotécnico e estagio ou Curso de Psicotecnia, 
para o cargo de perito orientador; 

d) 7.° ano dos liceus ou Curso do Magistério Primario 
e curso ou estagio de especializacio, para o 
cargo de reeducador; 

e) 7.° ano dos liceus ou 5.° ano mais trés anos de 
experiéncia como auxiliar de psicotecnia, para 
o cargo de psicotécnico; 

f) 3.° ano dos liceus, para o cargo de auxiliar de psi- 
cotecnia. 

i e*. 

7.° As dividas e omiss6es que se verifiquem na execucao 
desta portaria sao esclarecidas e supridas por despacho do 
Reitor. 

Ministério da Educacao e Cultura, 24 de Novembro de 
1975.—O Ministro da Educacao e Cultura, Graca Sim- 
bine. 

Quadro a que se refere o n.° 5.° da presente portaria 

  

    

  

  

  

  

  
      

  

Numero 

fete de Categorias Letras 

narios 

ee ome see 

| Pessoal administrativo 

I Primeiro-oficial L 
I Segundo-oficial N 
| {Escriturarico-dactilografo de 1.° R 
2 Escriturario-dactiiégrafo de 2.* T 

Pessoal auxiliar 

[ Continuo de 1.% classe | V 

1 Continuo de 2." classe xX 

2 Continuo de 3% classe | Y   

  

O Ministro da Educacao e Cultura, Graca Simbine. 
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MINISTERIO DAS OBRAS POBLICAS E HABITACAO 

Portaria n.° 123/75 

de 25 de Novembro 

  

Tendo em vista o proposto pela Junta Autonoma dr 

Estradas, o Ministro das Obras Publicas e Habitagao deter- 
mina: 

1.°— 1. E autorizada a Junta Aut6noma de Estradas a 

adquirir a firma Entreposto Comercial de Mogambique, 
S.A. R. L., dois autocarros da marca Mercedes Benz, sendo 

um de quarenta e nove lugares, incluindo sete strapotins, 

modelo OF1113/44, e um de sessenta e um lugares, in- 
cluindo cinco strapotins, modelo OF1413/60, pelo prego 

global de 1 709 500$, em regime de pagamentos diferidos, 
em conformidade com os termos de adjudicac4o, a amorti- 

zar escalonadamente como segue: 

  

  

No ano de 1975 oo... cic ccec ees ee eee eeeee 720 000500 

“a No ano de 1976 0... 0. _ 989 500$00 
funcio- Categorias Letras —— - 

nérios 1 709 500300 
— : sire ! 

Pp 1 téeni : 2. A primeira prestacao sera paga apds a recep¢ao pro- 

ee ON viséria do equipamento e a restante vencera o juro anual 
1 Psicélogo escolar ... .. ve G de 8 %. 

: iis atte —_ 7 2.° Os encargos resultantes da presente transaccao consti- 

2 Reeducador. .. .. ... I tuem despesa obrigatéria e preferencial, devendo a Junta 
4 Psicotécnico oy ee K. Auténoma de Estradas inscrever no ano Seguin’, ne se 

, eo Oe Re. L ivativo, a verba que garanta a sua liquidacao. 
4 Auxiliar de psicotecnia de 1.* L orgamento privatty que & d yt 

4 —_|Auxiliar de psicotecnia de 2° .... ...... N Ministério das Obras Publicas e Habitacio, 18 de No- 
Guastowsler PERDIGGENS: OF Fi 6 vembro de 1975.—O Ministro das Obras Piblicas e Habi- 

1 Auxiliar de biblioteca. ss R tacio, Julio Eduardo Zamith Carrilho. 

Prego — 2$00 
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