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do Serviço Nacional de Saúde, por urgente conveniência de serviço,
por um período de três meses, com início a 10 de Setembro de
2004.
19 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Maria Raposo Garção Pires.
Despacho n.o 1139/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 7 de Janeiro de 2005:
Patrícia Isabel Silva Fonseca, assistente da carreira técnica superior
de saúde (ramo de laboratório) — ratificada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, por urgente conveniência
de serviço, por um período de três meses, com início a 8 de Outubro
de 2004.
19 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Maria Raposo Garção Pires.
Despacho n.o 1140/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 7 de Janeiro de 2005:
Anabela Margarida Mangas Canotilho, assistente da carreira técnica
superior de saúde (ramo de farmácia) — ratificada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, por urgente
conveniência de serviço, por um período de três meses, com início
a 20 de Dezembro de 2004.
19 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Maria Raposo Garção Pires.
Despacho n.o 1141/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 7 de Janeiro de 2005:
Isabel Batista Brazinha, assistente da carreira técnica superior de saúde
(ramo de farmácia) — ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, por urgente conveniência de serviço,
por um período de três meses, com início a 10 de Dezembro de
2004.
19 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Maria Raposo Garção Pires.
Despacho n.o 1142/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 7 de Janeiro de 2005:
Patrícia Isabel Silva Fonseca, assistente da carreira técnica superior
de saúde (ramo de laboratório) — ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, por urgente conveniência
de serviço, por um período de três meses, com início a 1 de Julho
de 2004.
19 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Maria Raposo Garção Pires.

Hospital do Visconde de Salreu
Aviso n.o 1144/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 23 de Dezembro de 2004:
Carlos Manuel Gonçalves Mendes, enfermeiro-chefe — exonerado, a
seu pedido, com efeitos a 20 de Dezembro de 2004, das funções
de adjunto da enfermeira-directora dos serviços de enfermagem.
19 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Santos de Sousa Martins.

Instituto da Droga e da Toxicodependência
Delegação Regional do Norte
Aviso n.o 1145/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 11
de Outubro de 2004 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde:
Patrícia João Paquim Gonçalves Santos António — autorizada a
nomeação como estagiária da especialidade de psicologia clínica,
da carreira de técnica superior de saúde, escalão 1, índice 90, em
regime de contrato administrativo de provimento, por um ano, tácita
e sucessivamente renovável por iguais períodos, precedido de concurso externo de admissão a estágio de especialidade, da carreira
dos técnicos superiores de saúde, ao abrigo do n.o 2 dos artigos 14.o,
15.o e 16.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho,
e o n.o 10 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 414/91, de 22 de Outubro,
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 510/99, de 19 de Novembro,
para a Delegação Regional do Norte do Instituto da Droga e da
Toxicodependência, com efeitos a partir de 2 de Novembro de
2004. (Está dispensado do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — A Delegada, Laura Rios.

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
Delegação do Porto
Despacho n.o 1143/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
12 de Janeiro de 2005 do director da Delegação do Instituto Nacional
de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA):
Luísa Maria Gonçalves Almeida e Maria Célia Tavares, assistentes
administrativas principais — nomeadas definitivamente, precedendo concurso, na categoria de assistente administrativa especialista da carreira do pessoal assistente administrativo do quadro de
pessoal da Delegação do INSA.
A presente nomeação produz efeitos à data do despacho, nos
termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo.
13 de Janeiro de 2005. — O Director, Manuel Gomes Afonso.

