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Deliberação (extracto) n.o 1478/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 29 de Dezembro de 2004, por
subdelegação:
Anabela de Jesus Morais Antunes — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo para o exercício de funções equiparadas às de assistente administrativo, por três meses, renovável
por um único e igual período, em regime de trinta e cinco horas
semanais, para o Centro de Saúde de Sintra, ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Deliberação (extracto) n.o 1483/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Dezembro de 2004, por subdelegação:
Joana Saraiva Tomé Alves Valentim — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo para o exercício de funções
equiparadas às de técnico superior de 2.a classe, por três meses,
renovável por um único e igual período, em regime de trinta e
cinco horas semanais, para o Centro de Saúde da Alameda, ao
abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, com a nova redacção introduzida pelo
Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
13 de Dezembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
8 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Deliberação (extracto) n.o 1479/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 29 de Dezembro de 2004, por
subdelegação:

Deliberação (extracto) n.o 1484/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Dezembro de 2004, por subdelegação:

Maria Helena Silvestre Morais Forte Domingos — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo para o exercício de
funções equiparadas às de assistente administrativo, por três meses,
renovável por um único e igual período, em regime de trinta e
cinco horas semanais, para o Centro de Saúde de Queluz, ao abrigo
dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, a partir de 1 de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Maria Miguel Alves de Bettencourt Dias — autorizada a celebração
do contrato de trabalho a termo certo para o exercício de funções
equiparadas às de técnica superior de 2.a classe, por três meses,
renovável por um único e igual período, em regime de trinta e
cinco horas semanais, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro de
Saúde de Algueirão, a partir de 13 de Dezembro de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Deliberação (extracto) n.o 1480/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 29 de Dezembro de 2004, por
subdelegação:
Carla Susana Alves Prata — autorizada a celebração de contrato de
trabalho a termo certo para o exercício de funções equiparadas
às de assistente administrativo, por três meses, renovável por um
único e igual período, em regime de trinta e cinco horas semanais,
para o Centro de Saúde de Rio de Mouro, ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Deliberação (extracto) n.o 1481/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 3 de Dezembro de 2004, por subdelegação:
Margarida Isabel Dias Coentre — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para o exercício de funções equiparadas
às de telefonista, por três meses, renovável por um único e igual
período, em regime de trinta e cinco horas semanais, para o Centro
de Saúde da Alameda, extensão de oftalmologia, ao abrigo dos
n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de
Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de
Abril, a partir de 30 de Agosto de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

8 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Deliberação (extracto) n.o 1485/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Dezembro de 2004, por subdelegação:
Luís Miguel da Costa Marques Dias — autorizada a celebração do
contrato de trabalho a termo certo para o exercício de funções
equiparadas às de técnico superior de 2.a classe, por três meses,
renovável por um único e igual período, em regime de trinta e
cinco horas semanais, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro de
Saúde da Venda Nova, a partir de 6 de Dezembro de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Deliberação (extracto) n.o 1486/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Dezembro de 2004, por subdelegação:
Maria Teresa Pinheiro de Vilhena da Cunha — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo para o exercício de
funções equiparadas às de técnica superior de 2.a classe, por três
meses, renovável por um único e igual período, em regime de trinta
e cinco horas semanais, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro de
Saúde de Marvila, a partir de 29 de Novembro de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Deliberação (extracto) n.o 1482/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 3 de Dezembro de 2004, por subdelegação:

Deliberação (extracto) n.o 1487/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Dezembro de 2004, por subdelegação:

Balbina Rosa da Silveira Jantareta — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo para o exercício de funções equiparadas às de auxiliar de apoio e vigilância, por três meses, renovável
por um único e igual período, em regime de trinta e cinco horas
semanais, para o Centro de Saúde de Mafra, ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 16 de Agosto
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Kathy Santos Marques — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo para o exercício de funções equiparadas às
de técnico superior de 2.a classe, por três meses, renovável por
um único e igual período, em regime de trinta e cinco horas semanais, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o do
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro de Saúde de Marvila,
a partir de 29 de Novembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

8 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

8 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

