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Autorizada a nomeação definitiva para o lugar de enfermeiro
especialista em enfermagem de saúde comunitária, da carreira
de enfermagem, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando
exonerados do cargo anterior a partir da data da aceitação
de nomeação, dos seguintes elementos:
Rosa Maria Sousa Cardoso Amaro.
Amélia Maria Martins Pereira Martinho.
Maria Manuela do Rio Ribeiro Castro.
Autorizada a nomeação definitiva para o lugar de enfermeiro
especialista em enfermagem, médico-cirúrgica, da carreira de
enfermagem, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando
exonerados do cargo anterior a partir da data da aceitação
de nomeação, dos seguintes elementos:
Alcino Ribeiro Martins.
Elvira Arques Reis.
Paula Cristina Pelicano Alves Rodrigues Silva.
Cristina Maria Cardoso Barbosa.
Francisco José Monteiro Cardoso.
António Maria Sousa Vale.
Ana Paula Mendes Gonçalves Ribeiro Carvalho.
Otília Manuela Costa Campos.
Lucinda das Neves Afonso Roque Leal.
Manuel Fernando Santos Oliveira.
Maria Elisabete Sá Gomes Pito Silva Lucas.
Luís António Rodrigues Silva.
Maria Margarida Coelho.
Autorizada a nomeação provisória para o lugar de assistente,
ramo de psicologia clínica, da carreira técnica superior do quadro de pessoal deste Hospital, a partir da data da posse, dos
seguintes elementos:
Maria Teresa Teixeira Mendes de Mendonça.
Ana Paula de Sousa Távora.
(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
31 de Março de 2005. — O Administrador Executivo, Henrique Carvalho da Silva.
Despacho (extracto) n.o 2960/2005 (2.a série) — AP. — Por
despachos do conselho de administração de 1 de Abril de 2005:
Ana Paula Moura Marinho Cunha e Nisa Alexandra Alves Vieira
Freitas — nomeadas, por concurso, para os cargos de assistentes
de dermatologia e venereologia da carreira médica hospitalar do
quadro de pessoal deste Hospital. (Isentos de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2005. — O Administrador Executivo, Henrique Carvalho da Silva.

Hospital de São Marcos
o

a

Aviso n. 3361/2005 (2. série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 23 de Fevereiro de 2005, foi autorizada
a prática do regime de horário acrescido de quarenta e duas horas
semanais, com efeitos às datas a seguir indicadas, ao seguinte pessoal:
Técnico superior de saúde, ramo de farmácia:
Lisete Fernandes dos Santos Pereira Osório de Araújo — 1 de Janeiro
de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.
Maria da Graça Alves Leite de Castro — 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2004.
Técnico de diagnóstico e terapêutica, área de farmácia:
José António Boticas Correia — 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de
2004.
Maria Joana Bruno de Sousa Neto — 1 de Janeiro a 30 de Setembro
de 2004.
Patrício José Correia Pinto de Araújo — 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2004.
Rui Agostinho Fernandes de Brito — 1 de Janeiro a 31 de Dezembro
de 2004.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Américo dos Santos Afonso.

Hospital de Sousa Martins
Deliberação n.o 1539/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Sousa Martins — Guarda de
31 de Março de 2005:
Dr. José António Peixoto de Carvalho, assistente de patologia clínica — nomeado no cargo de director do serviço de patologia clínica
com efeitos a partir de 1 de Abril de 2005.
4 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração,
Isabel Maria Raposo Garção Pires.
Despacho n.o 2961/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
8 de Março de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro, foi 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, com a categoria de enfermeiro
de nível I, por urgente conveniência de serviço, por um período de
três meses, com efeitos a partir da data indicada, com os enfermeiros
abaixo mencionados:
Marco Paulo Marques dos Santos — 7 de Fevereiro de 2005.
Lara Andreia G. A. Tavares Saraiva — 7 de Fevereiro de 2005.
Bruno Ricardo Ferreira Coelho — 11 de Fevereiro de 2005.
Rui Manuel Pereira Martins — 11 de Fevereiro de 2005.
Marisa C. Correia de Almeida — 11 de Fevereiro de 2005.
Marta Maria de Almeida Correia — 11 de Fevereiro de 2005.
4 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração,
Isabel Maria Raposo Garção Pires.
Despacho n.o 2962/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro, foi 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, com a categoria de enfermeiro de nível I, por
urgente conveniência de serviço, por um período de três meses, com
efeitos a partir da data indicada, com os enfermeiros abaixo mencionados:
Marco Paulo Costa Martins — 15 de Fevereiro de 2005.
Joana Patrícia dos Santos Fardilha — 15 de Fevereiro de 2005.
4 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração,
Isabel Maria Raposo Garção Pires.

Instituto da Droga e da Toxicodependência
Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso n.o 3362/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da
Toxicodependência de 28 de Fevereiro de 2004 e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 22 de Fevereiro
de 2004:
Rui Armando Pinto Correia Rodrigues e André Guerreiro Jorge
Palhavã Cristóvão — celebrados contratos de trabalho a termo certo
por três meses, a partir de 2 de Março e 8 de Março de 2004,
respectivamente, para o exercício de funções correspondentes à
categoria de auxiliar de apoio e vigilância, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde), aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.
Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 23 de Março de 2004
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 22 de Fevereiro de 2004:
Graciete do Rosário Barbosa Lopes — celebrado contrato de trabalho
a termo certo por três meses, a partir de 1 de Abril de 2004, para
o exercício de funções correspondentes à categoria de técnico profissional de 2.a classe de apoio psicossocial, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde), aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.
Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 27 de Abril de 2004
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 22 de Fevereiro de 2004:
Cláudia Maria Tavares Oliveira e Helena Sofia Penas Vilar — celebrados contratos de trabalho a termo certo por três meses, a partir
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de 10 de Maio de 2004, para o exercício de funções correspondentes
à categoria de técnico profissinal de 2.a classe de apoio psicossocial,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro (Estatuto do Serviço Nacional de Saúde), aditado
pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.
Ricardo Filipe de Azevedo Vilhena Coutinho — celebrado contrato
de trabalho a termo certo por três meses, a partir de 1 de Junho
de 2004, para o exercício de funções correspondentes à categoria
de auxiliar de apoio e vigilância, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde), aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março.
Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 25 de Maio de 2004
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 22 de Fevereiro de 2004:
Elsa Cláudia Sousa Dias — celebrado contrato de trabalho a termo
certo por três meses, a partir de 22 de Junho de 2004, para o
exercício de funções correspondentes à categoria de técnico profissional de 2.a classe de apoio psicossocial, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde), aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.
Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 1 de Junho de 2004 e
ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 22 de Fevereiro de 2004:

e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 28 de Fevereiro de 2004:
Ana Cristina Mesquita da Silva — celebrado contrato de trabalho a
termo certo por três meses, a partir de 1 de Agosto de 2004, para
o exercício de funções correspondentes à categoria de auxiliar de
apoio e vigilância, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço Nacional de Saúde),
aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.
Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 27 de Abril de 2004
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 28 de Fevereiro de 2004:
Rebecca Cristina Van-Der-Kellen Bastos Rosado, André Guerreiro
Jorge Palhavã Cristóvão e Rui Armando Pinto Correia Rodrigues —
renovados os contrato de trabalho a termo certo por três meses,
a partir de 4 de Maio e 8 e 2 de Junho de 2004, respectivamente,
para o exercício de funções correspondentes à categoria de técnico
profissional de 2.a classe de apoio psicossocial e auxiliar de apoio
e vigilância, respectivamente, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde), aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março.
Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 14 de Julho de 2004
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 28 de Fevereiro de 2004:

Sandra Isabel da Silva Gouveia — celebrado contrato de trabalho a
termo certo por três meses, a partir de 23 de Junho de 2004, para
o exercício de funções correspondentes à categoria de auxiliar de
apoio e vigilância, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço Nacional de Saúde),
aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.

Helena Sofia Penas Vilar e Cláudia Maria Tavares Oliveira — renovados os contrato de trabalho a termo certo por três meses, a partir
de 9 de Agosto de 2004, para o exercício de funções correspondentes
à categoria de técnico profissional de 2.a classe de apoio psicossocial,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro (Estatuto do Serviço Nacional de Saúde), aditado
pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.

Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 21 de Fevereiro de 2004
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 22 de Fevereiro de 2004:

Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 25 de Maio de 2004
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 28 de Fevereiro de 2004:

Duarte Machado Rebelo Fernandes Cabaça — celebrado contrato de
trabalho a termo certo por três meses, a partir de 8 de Março
de 2004, para o exercício de funções correspondentes à categoria
de assistente administrativo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde), aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março.

Duarte Machado Rebelo Fernandes Cabaça — renovado o contrato
de trabalho a termo certo por três meses, a partir de 8 de Junho
de 2004, para o exercício de funções correspondentes à categoria
de assistente administrativo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde), aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março.

Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 2 de Abril de 2004 e
ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 22 de Fevereiro de 2004:

Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 10 de Novembro de 2003
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 28 de Fevereiro de 2004:

Ana Cristina Mesquita da Silva — renovado o contrato de trabalho
a termo certo por três meses, a partir de 19 de Abril de 2004,
para o exercício de funções correspondentes à categoria de auxiliar
de acção médica, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço Nacional de Saúde),
aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.

Maria Inês Reis Beirão, Paula Alexandra Mesquita da Silva, Joaquim
Fernandes Bragança e Fátima Dayse Brito Lopes — renovados os
contratos de trabalho a termo certo por três meses, a partir de
24, 28, 10 e 28 de Novembro de 2003, respectivamente, para o
exercício de funções correspondentes à categoria de técnico profissional de 2.a classe de apoio psicossocial, auxiliar de acção médica,
auxiliar de apoio e vigilância e auxiliar de acção médica, respectivamente, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço Nacional de Saúde),
aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2005. — A Subdelegada Regional, Ana Maria Gomes.
Aviso n.o 3363/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da
Toxicodependência de 24 de Junho de 2004 e ratificação do Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 28 de Fevereiro de
2004:

Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 28 de Novembro de 2003
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 28 de Fevereiro de 2004:

Susana Cristina Chaves Branco, Ana Carina Cruz Guerreiro, Ana
Sofia Conceição Cabeças Rodrigues e Paula Alexandra Mesquita
da Silva — celebrados contratos de trabalho a termo certo por três
meses, a partir de 1 de Julho, 28 de Junho, 1 de Setembro e 1
de Agosto de 2004, respectivamente, para o exercício de funções
correspondentes à categoria de técnica profissional de 2.a classe
de apoio psicossocial, auxiliar de apoio e vigilância e auxiliar de
acção médica, respectivamente, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde), aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março.

Ana Sofia Conceição Rodrigues Cabeças — renovado o contrato de
trabalho a termo certo por três meses, a partir de 30 de Novembro
de 2003, para o exercício de funções correspondentes à categoria
de auxiliar de apoio e vigilância, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde), aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 Março.

Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 14 de Julho de 2004

Ana Rute Pinto Golaz Coelho e Teresa José Bravo Vieira — renovados os contratos de trabalho a termo certo por três meses, a

Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 9 de Dezembro de 2003
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 28 de Fevereiro de 2004:

