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APÊNDICE N.o 63 — II SÉRIE — N.o 89 — 9 de Maio de 2005
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março. Os contratos têm por objecto o desempenho de funções inerentes à categoria de enfermeiro, no Centro
de Saúde de Sines, com a remuneração mensal de E 942,43 e efeitos
a 28 de Março de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)

28 de Março de 2005. — A Directora de Serviços de Administração
Geral, Eduarda Paula Régio.
Deliberação n.o 1340/2005 — AP. — Por deliberação de 9 de
Março de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito da competência
subdelegada:
Maria Catarina Estevens Pazes — autorizada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo, por três meses, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março. O contrato tem por
objecto o desempenho de funções inerentes à categoria de enfermeiro, no Centro de Saúde de Santiago do Cacém, com a remuneração mensal de E 942,43 e efeitos a 24 de Março de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia.)
28 de Março de 2005. — A Directora de Serviços de Administração
Geral, Eduarda Paula Régio.
Deliberação n.o 1341/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Março de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito da competência
subdelegada:
Telma Maria Janeiro Sousa Pinto — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, por três meses, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março. O contrato destina-se
ao desempenho de funções inerentes à categoria de técnico de
diagnóstico e terapêutica de 2.a classe, área de terapia da fala,
no Centro de Saúde de Santiago do Cacém, com a remuneração
mensal de E 942,43 e efeitos a 3 de Abril de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia.)
29 de Março de 2005. — A Directora de Serviços de Administração
Geral, Eduarda Paula Régio.
Deliberação n.o 1342/2005 — AP. — Por deliberação de 9 de
Março de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Maria Cristina das Neves Oliveira Gadanho Correia — autorizada a
celebração de contrato de trabalho a termo certo, por três meses,
ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes
à categoria de motorista de ligeiros, no Centro de Saúde de Alcochete, com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a partir
de 1 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
1 de Abril de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 1343/2005 — AP. — Por deliberação de 9 de
Março de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Maria Rosa Brito Monteiro — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, por três meses, ao abrigo do n.o 4 do
artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria de assistente
administrativo, no Centro de Saúde de Alcochete, com a remuneração mensal de E 631,15, com efeitos a partir de 1 de Abril
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
1 de Abril de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 1344/2005 — AP. — Por deliberação de 9 de
Março de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Maria Raquel dos Santos Coelho de Campos e Silva — autorizada
a celebração de contrato de trabalho a termo certo, por três meses,
ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes
à categoria de auxiliar de apoio e vigilância, no Centro de Saúde
de Alcochete, com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos
a partir de 1 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
1 de Abril de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 1345/2005 — AP. — Por deliberação de 9 de
Março de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Nazaré do Carmo Vacas Pinto Amândio — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, por três meses, ao abrigo
do n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria
de auxiliar de acção médica, no Centro de Saúde de Alcácer do
Sal, com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a partir
de 1 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
1 de Abril de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 1346/2005 — AP. — Por deliberação de 9 de
Março de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Paula Cristina Gomes Duarte Augusto — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo, por três meses, ao abrigo do
n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria
de auxiliar de apoio e vigilância, no Centro de Saúde de Palmela,
com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a partir de
1 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
1 de Abril de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 1347/2005 — AP. — Por deliberação de 9 de
Março de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Anabela Rodrigues Lopes Borges — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, por três meses, ao abrigo do n.o 4
do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria de assistente
administrativo, no Centro de Saúde de Sesimbra, com a remuneração mensal de E 631,15, com efeitos a partir de 1 de Abril
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
1 de Abril de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 1348/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Março de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Vítor José Raminhos Boga — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, por três meses, ao abrigo do n.o 4 do
artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria de assistente
administrativo, no Centro de Saúde de São Sebastião, com a remuneração mensal de E 631,15, com efeitos a partir de 1 de Abril
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
1 de Abril de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 1349/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Março de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Nuno Miguel Flôr Pinto — autorizada a celebração de contrato de
trabalho a termo certo, por três meses, ao abrigo do n.o 4 do
artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria de assistente
administrativo, no Centro de Saúde de São Sebastião, com a remu-

