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Deliberação n.o 456/2005 — AP. — Por deliberação de 23 de
Setembro de 2004 da comissão instaladora do Hospital do Litoral
Alentejano, ratificada por deliberação de 9 de Dezembro de 2004
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo:
Leonor Sousa Duarte Lopes, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com início
a partir de 5 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
o

Hospital de Reynaldo dos Santos
Aviso n.o 1143/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 6 de Janeiro de 2005, foi nomeada assistente
de pediatria Maria Cristina da Rocha Resende Bernardo, em regime
de tempo completo, com um horário de trinta e cinco horas semanais,
precedendo concurso interno de ingresso para assistente de pediatria,
conforme o aviso de abertura n.o 79/2004, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 4, de 6 de Janeiro de 2004.
19 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Mário Bernardino.

Hospital de Santa Luzia de Elvas

Deliberação n. 457/2005 — AP. — Por deliberação de 23 de
Setembro de 2004 da comissão instaladora do Hospital do Litoral
Alentejano, ratificada por deliberação de 9 de Dezembro de 2004
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo:

Deliberação (extracto) n.o 458/2005 — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 12
de Dezembro de 2004, ratificado pelo conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Alentejo, por sua deliberação
de 4 de Janeiro de 2005:

João Miguel Lourenço Guerreiro, auxiliar de apoio e vigilância — autorizada a renovação do contrato a termo certo, pelo período de
três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, com início a partir de 2 de Outubro de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Sandra Luísa Pita de Olim — autorizada a renovação da sua contratação a termo certo, por um período de mais três meses, com
início em 1 de Janeiro de 2005, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para o exercício das
funções inerentes à categoria de administrador de 3.a classe da
carreira do pessoal de administração hospitalar. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.

18 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.

Hospital de Magalhães Lemos

Deliberação (extracto) n.o 459/2005 — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 30
de Novembro de 2004, ratificado pelo conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Alentejo por sua deliberação
de 4 de Janeiro de 2005:

Despacho n.o 1101/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
28 de Dezembro de 2004 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde:
Dr.a Sandra Maria Guimarães Carvalho, interna do internato complementar de psiquiatria do Hospital de Júlio de Matos — autorizada a transferência para este Hospital, com efeitos a partir de
1 de Fevereiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
17 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, Nuno Valença Ferreira.

Maria do Céu Baltazar Mimoso Belfo Malhado — autorizada a renovação da sua contratação a termo certo, por um período de mais
três meses, com início em 6 de Dezembro de 2004, nos termos
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
para o exercício das funções inerentes à categoria de assistente
administrativo da carreira de assistente administrativo. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.

Hospital de Nossa Senhora da Ajuda — Espinho
o

Contrato (extracto) n. 337/2005 — AP. — Por despacho do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro de 7 de Janeiro de 2005:
Lia Salomé Magalhães da Silva e Milena Sofia de Sousa Gomes,
auxiliares de acção médica — ratificados os contratos de trabalho
a termo certo, celebrados por três meses, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, com início
em 1 de Junho de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
21 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria Vieira da Cunha Pinto de Castro.

Hospital de Nossa Senhora da Assunção — Seia
Aviso n.o 1142/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Hospital de Nossa Senhora da Assunção — Seia de 20 de Janeiro de 2005:
Cristina Nair Ribeiro Patrão, Jason Silva, Dália Maria Albuquerque
Ferreira, Tânea Cristina da Fonseca Oliveira, Marta Daniela Tavares da Mata Cardoso, Ricardo Jorge Oliveira Cruz e Helena Isabel
Loureiro Gomes — nomeados, procedentes de concurso interno
geral de ingresso, por urgente conveniência de serviço, para idêntica
categoria do quadro de pessoal do mesmo Hospital, com efeitos
a 1 de Fevereiro de 2005, considerando-se exonerados do anterior
lugar a partir da mesma data. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
19 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de Administração, Nuno Jorge Martinho Alves Martins.

Deliberação (extracto) n.o 460/2005 — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 30
de Novembro de 2004, ratificado pelo conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Alentejo por sua deliberação
de 4 de Janeiro de 2005:
Filipe João Coutinho Batagália Meira — autorizada a renovação da
sua contratação a termo certo, por um período de mais três meses,
com início em 1 de Janeiro de 2005, nos termos do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para o
exercício das funções inerentes à categoria de assistente administrativo da carreira de assistente administrativo. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.
Deliberação (extracto) n.o 461/2005 — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 30
de Novembro de 2004, ratificado pelo conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Alentejo, por sua deliberação
de 4 de Janeiro de 2005:
Gonçalo Jorge Soeiro Passadinhas — contratado a termo certo, por
um período de três meses, com início em 24 de Novembro de
2004, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, para o exercício das funções inerentes à categoria de assistente administrativo da carreira de assistente administrativo. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.
Deliberação (extracto) n.o 462/2005 — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 1
de Outubro de 2004, ratificado pelo conselho de administração da
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Administração Regional de Saúde do Alentejo por sua deliberação
de 4 de Janeiro de 2005:
Francisco Joaquim Bastos Rosado — contratado a termo certo, por
um período de três meses, com início em 19 de Outubro de 2004,
nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, para o exercício das funções inerentes à categoria de
operador central da carreira de pessoal altamente qualificado. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.
Despacho (extracto) n.o 1102/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 30 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo de 4 de Janeiro de 2005:
Anabela Filipe Sousa — contratada a termo certo, por um período
de três meses, com início em 1 de Dezembro de 2004, nos termos
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
para o exercício das funções inerentes à categoria de auxiliar de
acção médica da carreira do pessoal dos serviços gerais do Ministério
da Saúde. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.
Despacho (extracto) n.o 1103/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 30 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo de 4 de Janeiro de 2005:
Maria da Luz Cardoso Vivas — contratada a termo certo, por um
período de três meses, com início em 1 de Dezembro de 2004,
nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, para o exercício das funções inerentes à categoria de
auxiliar de acção médica da carreira do pessoal dos serviços gerais.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.

Hospital de Santa Maria
Deliberação (extracto) n.o 463/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração deste Hospital de 22 de Dezembro
de 2004:
Paula Alexandre Dias Cruz da Silva, assistente principal da carreira
técnica superior de saúde (ramo de farmácia) do quadro de pessoal
deste Hospital — autorizado o pedido de regresso após licença sem
vencimento de longa duração, com efeitos a 17 de Janeiro de 2005.
13 de Janeiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Deliberação (extracto) n.o 464/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 25 de Agosto de 2004:
Maria Piedade Ferreira Correia Cruz Matos e Carina Alexandra Catalão Calisto — nomeadas provisoriamente, precedendo concurso,
técnicas de 2.a classe de análises clínicas e saúde pública da carreira
de técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal deste
Hospital.
Por deliberação do conselho de administração de 30 de Setembro
de 2004:
Sílvia Alexandra Berbém Sousa e Sónia Sofia Carujo da Rosa
Cruz — nomeadas provisoriamente, precedendo concurso, técnicas
de 2.a classe de análises clínicas e saúde pública da carreira de
técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal deste
Hospital.
Por deliberação do conselho de administração de 25 de Novembro
de 2004:
Ana Maria Caetano Ventura, Teresa Rosalina Gomes Aldeagas, Alexandra dos Santos Cocharia Balugas, Bruno Alexandre Nunes Palmeirão e Leonor Luciana Monteiro — nomeados provisoriamente,
precedendo concurso, técnicos de 2.a classe de análises clínicas e
saúde pública da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica,
do quadro de pessoal deste Hospital.

Paulo Alexandre Neves Martins, assistente administrativo do quadro
de pessoal deste Hospital — nomeado em comissão de serviço, precedendo concurso, técnico de 2.a classe de análises clínicas e saúde
pública da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal deste Hospital.
14 de Janeiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1104/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 12 de Março de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 10 de Setembro de 2004:
Maria Teresa Lopes Figueiredo, assistente administrativa — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 5 de Fevereiro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1105/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da chefe de divisão de Administração de Pessoal
de 4 de Maio de 2004, rafificado por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 30 de Junho de 2004:
Fernanda Sofia Almeida Vilarinho e Luís Pedro Nascimento Ribeiro
Fonseca, técnicos superiores de saúde, laboratório — autorizada a
renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de
três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2003. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1106/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração de 1 de Julho de 2004,
ratificada por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 10 de
Setembro de 2004:
Rita Martins Silva, assistente administrativa — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 5 de Julho de
2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Janeiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1107/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 26 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 10 de Setembro de 2004:
Maria Teresa Lopes Figueiredo, assistente administrativa — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 6 de Maio de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
19 de Janeiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1108/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 31 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 10 de Setembro de 2004:
João Manuel Sousa Esteves, assistente administrativo — autorizada
a celebração de contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo

