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a partir de 1 de Outubro de 2004 e validade até 31 de Março
de 2005.
25 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente do Instituto Politécnico
do Porto, Maria de Fátima Morgado.
o

Contrato (extracto) n. 215/2005. — Por despacho da vice-presidente:
Gordon Edward Grams — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparado a assistente, em regime de tempo parcial
(50 %), com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 e validade
até 31 de Março de 2005.

N.o 32 — 15 de Fevereiro de 2005

S. A., Barreiro — autorizado o regime de trabalho de quarenta
e duas horas em exclusividade, com efeitos a 1 de Fevereiro de
2005.
26 de Janeiro de 2005. — A Administradora Executiva, Izabel Pinto
Monteiro.
Deliberação (extracto) n.o 162/2005. — Por deliberação do conselho de administração de 20 de Janeiro de 2005:

25 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente do Instituto Politécnico
do Porto, Maria de Fátima Morgado.

Dr.a Maria Margarida Martins Frias Gomes — nomeada definitivamente, na sequência de concurso interno condicionado, chefe de
serviço de anestesiologia da carreira médica hospitalar, do quadro
de pessoal do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, S. A., Barreiro,
com efeitos à data da aceitação.

Contrato (extracto) n.o 216/2005. — Por despacho da vice-presidente:

26 de Janeiro de 2005. — A Administradora Executiva, Izabel Pinto
Monteiro.

Helena Neves da Costa Gonçalves — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em regime
de tempo parcial, 50 %, com efeitos a partir de 26 de Setembro
de 2004 e validade até 31 de Março de 2005.

Rectificação n.o 233/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 17, de 25 de Janeiro
de 2005, o despacho (extracto) n.o 1748/2005, rectifica-se que onde
se lê «Orlindo Matias, chefe de repartição em regime de nomeação
definitiva do quadro de pessoal deste Hospital — nomeado director
de serviços do ambulatório, consulta externa e meios complementares
de diagnóstico» deve ler-se «Orlindo Matias, chefe de repartição em
regime de nomeação definitiva do quadro de pessoal deste Hospital — nomeado director de serviços administrativos do ambulatório,
consulta externa e meios complementares de diagnóstico».

25 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente do Instituto Politécnico
do Porto, Maria de Fátima Morgado.
Contrato (extracto) n.o 217/2005. — Por despacho da vice-presidente:
Felisbela Maria Rogeiro Prazeres Pinto — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, com efeitos
a partir de 1 de Setembro de 2004 e validade até 31 de Março
de 2005.

25 de Janeiro de 2005. — A Administradora Executiva, Izabel Pinto
Monteiro.

28 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente do Instituto Politécnico
do Porto, Maria de Fátima Morgado.

HOSPITAL PULIDO VALENTE, S. A.

Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão

Deliberação (extracto) n.o 163/2005. — Por deliberação do conselho de administração de 14 de Maio de 2004:

Despacho (extracto) n.o 3368/2005 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Janeiro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico do
Porto:

Célia Maria Santos Machado, assistente hospitalar de medicina
interna — autorizada a passagem ao regime de trabalho de dedicação exclusiva com quarenta e duas horas semanais a partir de
1 de Junho de 2004.

Maria da Conceição de Castro Sousa Nunes — nomeada provisoriamente professora-adjunta, válida por três anos, com efeitos a partir
da data da aceitação.
27 de Janeiro de 2005. — Pelo Administrador, o Técnico Superior,
Luís Carlos S. Fernandes.

CENTRO HOSPITALAR DO ALTO MINHO, S. A.
Aviso n.o 1579/2005 (2.a série). — Concurso interno geral de
acesso n.o 29/2000 para a categoria de enfermeiro-supervisor do Hospital
de Santa Luzia de Viana do Castelo, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 171, de 26 de Julho de 2000, aviso n.o 11 630/2000. — Para
os devidos e legais efeitos torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração deste Centro Hospitalar de 16 de Dezembro de 2004, é anulada e substituída pela presente publicação a constituição do júri para o concurso em epígrafe, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 199, de 24 de Agosto de 2004, a p. 12 823:
Presidente — José António Fonseca, enfermeiro-director do
Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde.
Vogais efectivos — João Ernesto Pires Teles, enfermeiro-director
do Hospital de Magalhães Lemos, e Filomena Passos Cordeiro,
enfermeira-directora da Maternidade de Júlio Dinis.
Vogais suplentes — Teresa da Assunção Correia Trigo Dias,
enfermeira-supervisora do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia, e Maria Amélia José Monteiro, enfermeira-directora
do Hospital de Maria Pia.
18 de Janeiro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Torcato M. Marques.

HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, S. A.
Aviso (extracto) n.o 1580/2005 (2.a série). — Por deliberação
do conselho de administração de 20 de Janeiro de 2005:
Dr. Joaquim Alves Rodrigues, assistente graduado de medicina interna
do quadro de pessoal do Hospital de Nossa Senhora do Rosário,

6 de Janeiro de 2005. — A Responsável dos Recursos Humanos,
Isabel Aires.
Deliberação (extracto) n.o 164/2005. — Por deliberação do conselho de administração de 21 de Maio de 2004:
Maria Paula Vieira Rasquilho Raposo Coutinho Garrido, técnica coordenadora de fisioterapia — autorizada a passagem ao regime de
trabalho de quarenta e duas horas semanais desde 3 de Maio de
2004.
6 de Janeiro de 2005. — A Responsável dos Recursos Humanos,
Isabel Aires.
Deliberação (extracto) n.o 165/2005. — Por deliberação do conselho de administração de 4 de Junho de 2004:
Amadeu de Jesus Pereira, assistente graduado de cardiologia — concedida a licença sem vencimento de longa duração, ao abrigo do
artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com início
em 1 de Setembro de 2004.
6 de Janeiro de 2005. — A Responsável dos Recursos Humanos,
Isabel Aires.
Deliberação (extracto) n.o 166/2005. — Por deliberação dos conselhos de administração do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, S. A., e deste Hospital de 5 de Março e de 22 de Junho de
2004, respectivamente:
Maria Isabel Borges Andrade, assistente graduada de anatomia patológica do quadro de pessoal da função pública do Hospital de Nossa
Senhora do Rosário, S. A. — autorizada a prestar serviço em regime
de acumulação de funções públicas neste Hospital com o horário
semanal de dezanove horas, pelo período de um ano, com início
em 4 de Dezembro de 2003.
6 de Janeiro de 2005. — A Responsável dos Recursos Humanos,
Isabel Aires.

