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N.o 77 — 20 de Abril de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
dro de pessoal da Sub-Região de Saúde de Beja, da
Administração Regional de Saúde do Alentejo;

Referência D — quadro de pessoal do ex-CRSS do Algarve:
1) Centro Distrital de Segurança Social de Faro — Cármen
Jesus Carneirinho Roque, agente oriunda do quadro de
pessoal da Sub-Região de Saúde de Beja, da Administração Regional de Saúde do Alentejo.
(Não carece de fiscalização prévia.)
31 de Março de 2005. — A Vogal do Conselho Directivo, Madalena
Oliveira e Silva.
o

a

Despacho n. 8652/2005 (2. série). — Por meu despacho de
5 de Abril de 2005, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., nomeio
definitivamente, na categoria de técnico principal de serviço social,
da carreira técnica de serviço social, no quadro de pessoal do ex-Centro
Regional de Segurança Social do Norte, após concurso interno de
acesso limitado, Maria Nazaré Ribeiro Rodrigues Lobo de Carvalho,
Maria Lúcia Bandovas Gomes e Maria Filomena da Fonseca Magalhães Mourão, ficando exoneradas dos lugares anteriores a partir da
data de aceitação do novo lugar. (Não carecem de fiscalização prévia.)
5 de Abril de 2005. — A Vogal do Conselho Directivo, Madalena
Oliveira e Silva.
Despacho n.o 8653/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
5 de Abril de 2005, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., e na
sequência de concurso interno geral de ingresso, nomeio definitivamente na categoria de técnico superior de 2.a classe, da carreira técnica
superior, cessando, automaticamente, na data da presente nomeação
os contratos administrativos de provimento celebrados com as mesmas:
Referência A — quadro de pessoal do ex-CRSS do Norte:
1) CDSS de Braga:
Constantino José Batina Martins.
2) CDSS de Bragança:
Camila da Conceição Rodrigues Bento Vaz Moreira.
3) CDSS do Porto:
Maria Alexandra Póvoa Fernandes Rodrigues.
Referência B — quadro de pessoal do ex-CRSS do Centro:
1) CDSS de Castelo Branco:
Maria da Glória Barreiros Pinheira.
2) CDSS da Guarda:
Maria João Lourenço Terras.
3) CDSS de Leiria:
Maria de Fátima Correira dos Reis.
Referência C — quadro de pessoal do ex-CRSS de Lisboa e Vale
do Tejo:

Referência C — quadro de pessoal do ex-CRSS de Lisboa e Vale
do Tejo:
2) CDSS de Setúbal:
Zelinda Isabel Marques dos Santos, agente oriunda do quadro de
pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica.
3) Serviços Centrais:
Margarida Maria Cascalheira Feliciano, agente oriunda do quadro
de pessoal da Delegação Regional do Centro do Instituto da Droga
e Toxicodependência.
(Não carece de fiscalização prévia.)
7 de Abril de 2005. — A Vogal do Conselho Directivo, Madalena
Oliveira e Silva.
Despacho n.o 8654/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
7 de Abril de 2005, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., nomeio
definitivamente, na categoria de técnico profissional principal da carreira de preceptor, do quadro de pessoal do ex-Centro Regional de
Segurança Social do Norte, após concurso interno de acesso limitado,
Maria Marinho Soares Ribeiro e Maria de Fátima Ribeiro Pereira
dos Santos, ficando exoneradas dos lugares anteriores a partir da
data da aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização prévia.)
7 de Abril de 2005. — A Vogal do Conselho Directivo, Madalena
Oliveira e Silva.
Despacho n.o 8655/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
7 de Abril de 2005, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., nomeio
definitivamente, na categoria de técnico principal, da carreira técnica
do quadro de pessoal do ex-Centro Regional de Segurança Social
do Norte, após concurso interno de acesso misto, Maria da Conceição
Azevedo Sereno, ficando exonerada do lugar anterior a partir da data
da aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização prévia.)
7 de Abril de 2005. — A Vogal do Conselho Directivo, Madalena
Oliveira e Silva.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa
Despacho n.o 8656/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Março de 2005 da vogal do conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., proferido por delegação e após anuência do Centro
Hospitalar de Lisboa:
Maria Céu Egreja Margalho Carrilho de Oliveira Frazão, técnica superior de 1.a classe da carreira técnica superior do serviço social do
quadro de pessoal do Hospital dos Capuchos — transferida com
a mesma categoria para o quadro de pessoal do ex-Centro Regional
de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo para exercício de
funções no Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa, com
efeitos a 1 de Abril de 2005, nos termos do artigo 25.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, considerando-se exonerada da categoria de origem a partir daquela data. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Março de 2005. — Pela Directora, (Assinatura ilegível.)

1) CDSS de Lisboa:
Sílvia Patrícia Moura Pina.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Referência D — quadro de pessoal do ex-CRSS do Algarve:
1) CDSS de Faro:
Maria Teresa Alzira Pereira Azevedo.
Lúcia Maria Dâmaso Jacinto Ferreira do Ó.
Nomeio, ainda, em comissão de serviço, por um ano, findo o qual
se converterá em nomeação definitiva, na categoria de técnico superior
estagiário, da carreira técnica superior:
Referência A — quadro de pessoal do ex-CRSS do Norte:
3) CDSS do Porto:
Carlos António Silva Peixoto, agente oriundo do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Penafiel.

Gabinete da Ministra
Despacho n.o 8657/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio para
o exercício de funções de apoio técnico na área de informática do
meu Gabinete Carlos José Sobreiro da Luz, técnico de informática
de grau 1, nível 3, para o efeito requisitado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 12 de Março de
2005.
24 de Março de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.

