15

APÊNDICE N.o 28 — II SÉRIE — N.o 41 — 28 de Fevereiro de 2005
Decreto-Lei n.o 210/90, de 12 de Junho, proceder à avaliação curricular
da assistente de anestesiologia, Dr.a Esmeralda Maria Marques de
Carvalho Dinis Carmo.
24 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Pedro dos Reis Pedroso de Lima.

Hospitais Civis de Lisboa

Maternidade do Dr. Alfredo da Costa
Aviso n.o 1130/2005 (2.a série) — AP:
Ana Cristina de Castro Silva, técnica de diagnóstico e terapêutica
de 2.a classe, área de análises clínicas e saúde pública, do quadro
de pessoal do Hospital de S. Francisco Xavier — renovado por mais
um ano o regime de acumulação de funções de 19 horas semanais,
nesta Maternidade, com produção de efeitos a 8 de Julho de 2004.
14 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Margarida Moura Theias.

Hospital de Curry Cabral
Aviso n.o 1131/2005 (2.a série) — AP:
Despacho n.o 1097/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital de Curry Cabral de 20 de
Dezembro de 2004:
Vanda Lúcio Bernardes e Bruno Paulo Gomes Lemos Mendes, terapeutas ocupacionais de 2.a classe, em regime de contrato de trabalho
a termo certo no Hospital de Curry Cabral — nomeados, após concurso externo geral de ingresso, terapeutas ocupacionais de
2.a classe, da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, escalão 1,
índice 112, do quadro de pessoal do Hospital de Curry Cabral,
com efeitos a partir da data da publicação.
14 de Janeiro de 2005. — A Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Helena Maria Tiago Cordeiro Camilo Martins.

Hospital de D. Estefânia
Deliberação n.o 440/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração do Hospital de D. Estefânia de 22 de Dezembro
de 2004:
Sandra Cristina Magalhães de Seixas Faleiro, enfermeira de nível 1,
do quadro do Hospital de D. Estefânia — autorizado o regime de
trabalho de horário acrescido, quarenta e duas horas semanais,
por um ano, ao abrigo do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91,
de 8 de Novembro, com efeitos a 10 de Janeiro de 2005.
20 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Deliberação n.o 441/2005 — AP. — Por despacho do Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 20 de Dezembro de
2004:
Vanda Maria dos Santos Nunes Pereira Cabanas, assistente principal,
ramo farmácia, do quadro de pessoal do Hospital de D. Estefânia —
autorizada a licença sem vencimento, por um ano, ao abrigo do
disposto no artigo 76.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 117/99, de 11
de Agosto, com início a 11 de Janeiro de 2005.
20 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Deliberação n.o 442/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração do Hospital de D. Estefânia de 19 de Novembro
de 2004:
Maria da Natividade Simão Rafael Silvestre, enfermeira-graduada do
quadro do Hospital de D. Estefânia — autorizado o regime de trabalho de horário acrescido, quarenta e duas horas semanais, por
um ano, ao abrigo do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de
8 de Novembro, com efeitos a 25 de Novembro de 2004.
20 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Deliberação n.o 443/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração do Hospital de D. Estefânia de 29 de Dezembro
de 2004:
Sandra Eugénia Pereira, enfermeira especialista do quadro do Hospital de D. Estefânia — autorizado o regime de trabalho de horário
acrescido, quarenta e duas horas semanais, por um ano, ao abrigo
do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com
efeitos a 10 de Janeiro de 2005.
20 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.

Maria de Lurdes Lameiro Rosa, enfermeira especialista do quadro
de pessoal do Hospital de Santa Maria — renovado por mais um
ano o regime de acumulação de funções de doze horas semanais
nesta Maternidade, com produção de efeitos a 22 de Julho de 2004.
14 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Margarida Moura Theias.

Hospitais da Universidade de Coimbra
Contrato n.o 310/2005 — AP. — Por despacho do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde do Centro de
7 de Janeiro de 2005, foram ratificados os contratos de trabalho a
termo certo, pelo período de três meses, renováveis por iguais períodos, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de
26 de Abril, com efeitos à data que a cada um se indica, celebrados
entre os Hospitais da Universidade de Coimbra e os seguintes profissionais assistentes hospitalares:
Marta Biernat — 17 de Maio de 2004.
Nilto Carias Oliveira Neto — 27 de Julho de 2004.
Lorena Maria Rivas Chirino — 1 de Junho de 2004.
24 de Janeiro de 2005. — Pela Directora do Serviço de Pessoal,
(Assinatura ilegível.)
Contrato n.o 311/2005 — AP. — Por despacho do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde do Centro de
7 de Janeiro de 2005, foram ratificados os contratos de trabalho a
termo certo, pelo período de três meses, renováveis por iguais períodos, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de
26 de Abril, com efeitos à data que a cada um se indica, celebrados
entre os Hospitais da Universidade de Coimbra e a seguinte profissional assistente hospitalar:
Maria Isabel Silva Ladeira — 20 de Agosto de 2004.
24 de Janeiro de 2005. — Pela Directora do Serviço de Pessoal,
(Assinatura ilegível.)
Contrato n.o 312/2005 — AP. — Por despacho do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde do Centro de
7 de Janeiro de 2005, foram ratificados os contratos de trabalho a
termo certo, pelo período de três meses, renováveis por iguais períodos, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de
26 de Abril, com efeitos à data que a cada um se indica, celebrados
entre os Hospitais da Universidade de Coimbra e o seguinte profissional técnico superior:
Pedro Filipe Gomes Lage — 1 de Agosto de 2004.
24 de Janeiro de 2005. — Pela Directora do Serviço de Pessoal,
(Assinatura ilegível.)
Contrato n.o 313/2005 — AP. — Por despacho do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde do Centro de
7 de Janeiro de 2005, foram ratificados os contratos de trabalho a
termo certo, pelo período de três meses, renováveis por iguais períodos, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de
26 de Abril, com efeitos à data em que cada um se indica, celebrados
entre os Hospitais da Universidade de Coimbra e a seguinte profissional técnica superior de saúde:
Elsa Maria Cordeiro Borges Gonçalves — 9 de Agosto de 2004.
24 de Janeiro de 2005. — Pela Directora do Serviço de Pessoal,
(Assinatura ilegível.)

