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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO ALENTEJO, S. A.
Despacho n.o 7037/2005 (2.a série). — Por despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 9 de Dezembro
de 2004:
António Luís Lopes Barros Serafim, auxiliar de acção médica principal
do quadro de pessoal do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, S. A.,
Hospital José Joaquim Fernandes, Beja — autorizado o regresso ao
regime de tempo completo, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 325/99,
de 18 de Agosto, a partir de 24 de Janeiro de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Manuel da Cunha Rêgo.

CENTRO HOSPITALAR DO BARLAVENTO ALGARVIO, S. A.
Aviso n.o 3551/2005 (2.a série). — Por despacho de 26 de Janeiro
de 2005 do conselho de administração do Centro Hospitalar do Barvalento Algarvio, S. A., foi autorizado o pedido de equiparação a
bolseiro à enfermeira supervisora Amélia Maria Brito Gracias, ao
abrigo do Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de Agosto, com efeitos a
partir de 2 de Fevereiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de Administração, Tiago Botelho da Silva.
Aviso n.o 3552/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Março
de 2005 do conselho de administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A., para os devidos efeitos, torna-se público que
a interna do internato complementar de anestesiologia Dr.a Maria
Luísa Fabiani Bendicho efectuou a prova de avaliação final global,
tendo-lhe sido atribuída a classificação de 18,8 valores, de acordo
com o n.o 1 do n.o 69.o da Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de Administração, Tiago Botelho da Silva.

CENTRO HOSPITALAR DE VILA REAL/PESO DA RÉGUA, S. A.
Aviso n.o 3553/2005 (2.a série). — Devidamente homologada por
deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar de
Vila Real/Peso da Régua, S. A., de 24 de Fevereiro de 2005, publica-se
a classificação final do internato complementar, época de Janeiro
de 2005, que confere o grau de assistente na área de anestesiologia a:
Ana Isabel Morais Pereira Cardoso — 19,1 valores.
3 de Março de 2005. — O Director de Recursos Humanos, Fausto
Alexandre Gonçalves Ramos.

HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, S. A.
Aviso n.o 3554/2005 (2.a série). — Concurso interno geral de provimento para chefe de serviço de radiologia. — Na sequência de provimento ao recurso apresentado por um dos candidatos, torna-se
público que, por despacho do conselho de administração de 17 de
Fevereiro de 2005, foi nomeado novo júri com a seguinte composição:
Presidente — Dr.a Isabel Maria Santos Figueiredo Luís Miranda
Távora, chefe de serviço de radiologia do Hospital de Santa
Maria, Lisboa.
Vogais efectivos:
Dr. Pedro Manuel Roxo Covas, chefe de serviço de radiologia do Hospital de São Marcos, Braga.
Dr. António Cândido Azevedo Rocha, chefe de serviço de
radiologia do Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da
Régua, S. A., Vila Real.
Dr.a Helena Maria Guedes Homem de Melo, chefe de serviço de radiologia do Hospital Conde de São Bento, Santo
Tirso.
Dr. José Jorge Durão Maurício, chefe de serviço de radiologia do Hospital de São José, Lisboa.
Vogais suplentes:
Dr.a Marta Adriana Pimentel Monteiro Ferreira, chefe de
serviço de radiologia dos Hospitais da Universidade de
Coimbra, Coimbra.
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Dr. Rui Carlos Martins Rodrigues Costa, chefe de serviço
de radiologia do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, Centro Regional de Oncologia de Lisboa,
S. A. , Lisboa.
15 de Março de 2005. — O Administrador Executivo, Luís Almeida
Costa.
Despacho n.o 7038/2005 (2.a série). — Por despachos do conselho de administração de 14 de Março de 2005:
Rosa Pereira Barros Araújo, técnica de 2.a classe de farmácia —
nomeada definitivamente, por promoção, precedendo concurso, no
lugar de técnica de 1.a classe de farmácia, escalão 1, índice 128,
da carreira de pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal deste Hospital, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data da aceitação.
Paula Alexandra Peixoto Cardoso de Oliveira Gomes, técnica fisioterapeuta de 2.a classe — nomeada definitivamente, por promoção,
precedendo concurso, no lugar de técnica fisioterapeuta de
1.a classe, escalão 1, índice 128, da carreira de pessoal técnico de
diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal deste Hospital,
considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data da
aceitação.
Amadeu de Araújo Bastos, assistente administrativo especialista —
nomeado definitivamente, por promoção, precedendo concurso, no
lugar de chefe de secção, escalão 1, índice 337, da carreira de
pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal
deste Hospital, considerando-se exonerado do anterior lugar a partir
da data da aceitação.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Março de 2005. — O Administrador Executivo, Luís Almeida
Costa.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE LISBOA, S. A.
Despacho n.o 7039/2005 (2.a série). — Por despacho do administrador executivo de 22 de Fevereiro de 2005:
Maria del Carmen Riazzo Mallol, enfermeira em regime de contrato
administrativo de provimento neste Instituto — autorizada a rescisão do contrato a partir de 18 de Maio de 2005.
Por despacho do administrador executivo de 28 de Fevereiro de
2005:
Maria Elisabete Pires Gaspar, enfermeira graduada do quadro de
pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais, pelo período de seis meses,
a partir de 3 de Março de 2005.
Maria Filomena Pereira Santos Garcia, enfermeira graduada do quadro de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação de horário
acrescido de quarenta e duas horas semanais a partir de 4 de Março
de 2005.
Alexandra Maria Coelho Marques Ferreira Matos, enfermeira-chefe
do quadro de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação
de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais a partir
de 17 de Março de 2005.
Por despacho do administrador executivo de 7 de Março de 2005:
Patrícia Maria Fernandes Rosa, enfermeira graduada do quadro de
pessoal deste Centro — autorizada a redução do horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais para tempo completo de trinta
e cinco horas semanais a partir de 27 de Março de 2005.
8 de Março de 2005. — A Secretária-Geral, Carla Paulo Henriques.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, S. A.
Deliberação n.o 485/2005. — Por deliberação do conselho de
administração de 5 de Março de 2005:
Elsa Maria Sousa Tavares, técnica principal de radiologia, e Francelina
Penelpe Sousa Pinto Tavares, técnica de 1.a classe de radiologia,
desta instituição — autorizadas a acumular funções a partir de 1 de
Abril de 2005. (Isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Março de 2005. — A Administradora, Célia Gouveia Rosa.

