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APÊNDICE N.o 28 — II SÉRIE — N.o 41 — 28 de Fevereiro de 2005
Sub-Região de Saúde da Guarda
Despacho n.o 1066/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Ministro da Saúde de 3 de Dezembro de 2004:

mensal ilíquida de E 440,67, que será paga, deduzida dos descontos
legais, incluindo IRS, no final do mês a que respeita, e bem assim
ao subsídio de refeição no montante igual ao vigente para os funcionários públicos, por cada dia de serviço efectivo.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

José Fernando Jesus Pinto, assistente graduado da carreira médica
de clínica geral — nomeado delegado concelhio de saúde do Sabugal, nos termos do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 336/93,
de 29 de Setembro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

17 de Janeiro de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.

12 de Janeiro de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.

Despacho n.o 1071/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 18 de Janeiro de 2005, por delegação do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro:

Despacho n.o 1067/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 21 de Outubro de 2004:

Sandra Isabel dos Santos de Sousa Gregório, assistente administrativa
do quadro de pessoal do Centro de Saúde da Guarda, Sub-Região
de Saúde da Guarda — nomeada, após concurso, técnica superior
de 2.a classe estagiária, área de recursos humanos, para o quadro
de pessoal dos serviços centrais da Sub-Região de Saúde da Guarda,
correspondendo-lhe o índice 321. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

Vítor Miguel Figueiredo Almeida — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, por um período de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Seriço Nacional
de Saúde, para exercer funções inerentes à categoria de enfermeiro
na Sub-Região de Saúde da Guarda, Centro de Saúde de Celorico
da Beira, com início em 11 de Novembro de 2004, cabendo-lhe
o escalão 1, índice 114, da tabela do NSR. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Janeiro de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.
Despacho n.o 1068/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 13 de Janeiro de 2005:
Else Prado Coelho Sancho — nomeada, precedendo concurso, para
a categoria de assistente de clínica geral do quadro de pessoal
do Centro de Saúde do Sabugal/extensões, remunerada pelo escalão 1, índice 120, em regime de dedicação exclusiva em horário
de quarenta e duas horas semanais. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Janeiro de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.
o

18 de Janeiro de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.

Sub-Região de Saúde de Leiria
Despacho n.o 1072/2005 (2.a série) — AP. — Nos termos do
n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro,
faz-se público que, por despacho de 3 de Dezembro de 2004 do Ministro da Saúde, foi nomeado adjunto do delegado regional de saúde
do Centro para a Sub-Região de Saúde de Leiria o chefe de serviço
da carreira médica de saúde pública Dr. Jorge Manuel Marques Cordeiro da Costa.
5 de Janeiro de 2005. — O Coordenador, Luís Armando Silva
Morato.

Sub-Região de Saúde de Viseu

a

Despacho n. 1069/2005 (2. série) — AP. — Por meu despacho
de 13 de Janeiro de 2005:
Maria Del Cármen Lopes Garcia — nomeada, após concurso, assistente de clínica geral para o quadro de pessoal da Sub-Região
de Saúde da Guarda, Centro de Saúde de Trancoso/extensões, em
regime de dedicação exclusiva, horário de quarenta e duas horas
semanais, correspondendo-lhe o escalão 1, índice 120.
Ângela Pedraz Pingarron — nomeada, após concurso, assistente de
clínica geral para o quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde
da Guarda, Centro de Saúde de Fornos de Algodres, regime de
dedicação exclusiva, horário de quarenta e duas horas semanais,
correspondendo-lhe o escalão 1, índice 120.

Deliberação n.o 420/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro,
de 7 de Janeiro de 2005:
Ana Rita Figueiredo Clemêncio — autorizada a celebração de um
contrato de trabalho a termo certo como enfermeira no Centro
de Saúde de Castro Daire, pelo período de três meses, renovável
por um único e igual período, a partir de 13 de Janeiro de 2005.
19 de Janeiro de 2005. — O Coordenador, José Manuel Henriques
Mota de Faria.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Janeiro de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.
Despacho n.o 1070/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 7 de Janeiro de 2005:
Francelina do Céu Lopes Antunes Gonçalves e Maria Dulcínia Gonçalves Cecílio — ratificada a contratação de trabalho a termo certo,
pelo período de três meses, com início em 9 de Outubro de 2004,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para exercerem
funções equiparadas à categoria de auxiliar de apoio e vigilância,
no Centro de Saúde da Guarda/SAP, com o horário de trinta e
cinco horas semanais, tendo direito a uma remuneração mensal
ilíquida de E 440,67, que será paga, deduzida dos descontos legais,
incluindo IRS, no final do mês a que respeita, e bem assim ao
subsídio de refeição no montante igual ao vigente para os funcionários públicos, por cada dia de serviço efectivo.
António Manuel Rodrigues Ferreira — ratificada a contratação de
trabalho a termo certo, pelo período de três meses, com início
em 1 de Outubro de 2004, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março, para exercer funções equiparadas à categoria de motorista, praticando no Centro de Saúde da Guarda, com o horário
de trinta e cinco horas semanais, tendo direito a uma remuneração

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo
Despacho (extracto) n.o 1073/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 3 de Janeiro de 2005:
Licenciada Teresa Maria Pestana Gonçalves — nomeada, nos termos
do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro,
assistente da carreira médica de saúde pública, adjunta da delegada
concelhia de saúde de Lisboa, com efeitos à data do despacho
autorizador.
17 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Vogal, Franklin Soares.
Despacho (extracto) n.o 1074/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 3 de Janeiro de 2005:
Licenciado Mário Jorge Rego dos Santos — nomeado, nos termos
do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro,
consultor da carreira médica de saúde pública, adjunto do delegado
concelhio de Saúde de Santiago do Cacém, com efeitos à data
do despacho autorizador.
17 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Vogal, Franklin Soares.

