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partir de 9 e 14 de Dezembro de 2003, respectivamente, para o
exercício de funções correspondentes à categoria de técnico superior
de 2.a classe de psicologia clínica 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 28 de Novembro de 2003
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 28 de Fevereiro de 2004:
Susana Isabel Monteiro de Carvalho e Magda Isabel da Silva Gaspar
Carvalho — renovados os contratos de trabalho a termo certo por
três meses, a partir de 14 de Dezembro e 30 de Novembro de
2003, respectivamente, para o exercício de funções correspondentes
à categoria de técnico superior de 2.a classe de psicologia clínica,
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 22 de Dezembro de 2003
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 28 de Fevereiro de 2004:
Rute Sofia Santos Rebolo Valadas, Maria Teresa Silvestre Rodrigues
Silva Bazzo e Inácio Manuel Mira Mendes — renovados os contratos de trabalho a termo certo por três meses, a partir de 10 de
Janeiro de 2003 e 1 de Janeiro de 2004, respectivamente, para
o exercício de funções correspondentes à categoria de técnico profissional de 2.a classe de apoio psicossocial e assistente administrativo, 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 26 de Janeiro 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 — celebrado contrato de trabalho a termo certo por três meses, a partir de 4 de
Fevereiro 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 18 de Dezembro de 2003
e ratificação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 28 de Fevereiro de 2004:
Magda Marília Sequeira Farinha e Ana Cristina Mesquita da Silva —
celebrados contratos de trabalho a termo certo por três meses,
a partir de 15 e 19 de Janeiro de 2004, respectivamente, para o
exercício de funções correspondentes à categoria de assistente administrativo 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 do Tribunal de Contas).
4 Abril de 2005. — A Subdelegada Regional, Ana Maria Gomes.

Delegação Regional do Norte
Aviso n.o 3364/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência
de 4 de Março de 2005, foi autorizada a nomeação da comissão de
avaliação curricular para acesso à categoria de assistente graduada
de clínica geral da assistente clínica Lígia Maria de Oliveira Viana,
de acordo com o artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março,
com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 210/91, de 12 de
Junho:
Presidente — Dr. José Manuel Rodrigues Coelho, chefe de serviço de clínica geral, funcionário do quadro de pessoal da
Administração Regional de Saúde do Norte.
Vogais efectivos:
Dr. Luís António Pacheco de Oliveira, assistente graduado
de clínica geral do quadro ex-Direcção Regional do Norte
do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência (actual Delegação Regional do Norte do Instituto
da Droga e da Toxicodependência).
Dr.a Filomena Fernanda Martins Simões, assistente graduada de clínica geral, funcionária do quadro ex-Direcção
Regional do Norte do Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência (actual Delegação Regional do
Norte do Instituto da Droga e da Toxicodependência).
4 de Abril de 2005. — A Delegada, Laura Rios.

Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto
Despacho n.o 2963/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
25 de Janeiro de 2005 do vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, proferido
por competência delegada:
Maria Luísa Coutinho Pereira dos Santos Martins, chefe de serviço
hospitalar de oftalmologia do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) — autorizada a transferência, nos
termos do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
para o quadro de pessoal do Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama
Pinto, com efeitos reportados a 1 de Fevereiro de 2005.
5 de Abril de 2005. — O Administrador-Delegado, J. Pereira Né.

Serviços Sociais
Despacho (extracto) n.o 2964/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 22 de Março de 2005:
Timóteo Pedro Soares Xavier, assistente administrativo principal do
quadro de pessoal destes Serviços — exonerado, a seu pedido, com
efeitos a 2 de Março de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas).
29 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Direcção,
João Manuel Nabais da Teresa.

