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Despacho n.o 11 927/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 28 de Abril de 2005:

pessoal deste Hospital, ficando exonerada do lugar que ocupa a
partir da data de início de funções. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Dr. Júlio Paulo Candeias Pedro, enfermeiro graduado do Centro Hospitalar de Lisboa — autorizado a exercer funções como administrador hospitalar em comissão de serviço neste Hospital, com efeitos
a 7 de Abril de 2003.

10 de Maio de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Administradora, Cristina Carvalho.

6 de Maio de 2005. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Vogal Executivo, Mário Vareiro.

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, S. A.
Despacho n.o 11 928/2005 (2.a série). — Por despacho de 10
de Agosto de 2004 do presidente do conselho de administração do
Hospital Garcia de Orta, S. A.:
Licenciada Maria do Carmo Costa da Silva Carvalho, assessora principal da carreira técnica superior do quadro do IGIF — nomeada
em comissão de serviço, pelo período de três anos, directora do
Serviço de Gestão Financeira do Hospital Garcia de Orta, S. A.,
com produção de efeitos a 10 de Agosto de 2004.
12 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Carvalho.

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, S. A.
o

Deliberação n. 743/2005. — Por deliberação do conselho de
administração de 15 de Abril de 2005:
Maria Suzete de Jesus Serra Guimarães, técnica superior de saúde
assessora — nomeada directora dos Serviços Farmacêuticos, em
comissão de serviço, com duração de três anos, nos termos da alínea b) do artigo 27.o e do artigo 39.o do Decreto-Lei n.o 414/92,
de 22 de Outubro, e do n.o 5 do artigo 16.o do Decreto-Lei
n.o 272/2002, de 9 de Dezembro, sendo a retribuição calculada
de acordo com o anexo n.o 8 do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de
16 de Outubro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
3 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Álvaro de Castro.

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA, S. A.
Despacho n.o 11 929/2005 (2.a série). — Por despacho da vogal
executiva do conselho de administração deste Hospital de 4 de Maio
de 2005:
Alcina Manuela de Sousa Abreu, com a categoria de técnica superior
de 2.a classe, área de serviço social, da carreira técnica superior,
do quadro de pessoal deste Hospital — nomeada definitivamente,
precedendo concurso, na categoria de técnica superior de 1.a classe,
área de serviço social, da carreira técnica superior, do quadro de

Despacho n.o 11 930/2005 (2.a série). — Por despacho da vogal
executiva do conselho de administração deste Hospital de 4 de Maio
de 2005:
Célia Maria Ferreira Torres, com a categoria de técnica de diagnóstico
e terapêutica de 2.a classe, área de farmácia, do quadro de pessoal
deste Hospital — nomeada definitivamente, precedendo concurso,
na categoria de técnica de diagnóstico e terapêutica de 1.a classe,
área de farmácia, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando
exonerada do lugar que ocupa a partir da data de início de funções.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Maio de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Administradora, Cristina Carvalho.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE COIMBRA, S. A.
Deliberação n.o 744/2005. — Por deliberação de 12 de Maio de
2005 do conselho de administração deste Centro:
Ângela Sofia Marques da Silva Carreiro e Jorge Nuno Aires Ramalhete Mota Pimenta, assistentes, ramo de laboratório, da carreira
técnica superior de saúde, escalão 4, índice 140, do quadro deste
Centro — promovidos a assistentes principais, ramo de laboratório,
da carreira técnica superior de saúde, escalão 3, índice 145, do
quadro deste Centro, mediante prévia aprovação em concurso.
Amílcar Manuel dos Santos Sismeiro, assistente graduado de urologia,
da carreira médica hospital, escalão 3, índice 170, do quadro deste
Centro, de nomeação definitiva — promovido a chefe de serviço
de urologia, da carreira médica hospitalar, escalão 1, índice 175,
do quadro deste Centro, mediante prévia aprovação em concurso.
(Isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005. — O Administrador Hospitalar, Carlos Gante.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DO PORTO, S. A.
Rectificação n.o 922/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 4032/2005 no Diário da República, 2.a série, n.o 73,
de 14 de Abril de 2005, concurso interno de acesso limitado para o preenchimento de quatro lugares para a categoria de enfermeiro-chefe, da carreira de enfermagem, rectifica-se que, na p. 6061, onde se lê
«EAG=A+B+C+D – 20 valores» deve ler-se «EAG=A+B+C+D=20 valores».
4 de Maio de 2005. — A Administradora, Marta Araújo.

