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Despacho (extracto) n.o 5979/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 10 de Agosto de 2005 do director de serviços de saúde
da Sub-Região de Saúde de Beja:

ceira da Administração Regional de Saúde do Algarve, e agora que
por motivos de aposentação deixa de exercer funções.

Regina de Jesus Ferreira Gomes Costa, auxiliar de acção educativa
da Escola Básica dos 2.o e 3.o Ciclos Dr. Manuel Brito Camacho,
em Aljustrel, com contrato administrativo de provimento — nomeada assistente administrativa do quadro do Centro de Saúde
de Almodôvar, da Sub-Região de Saúde de Beja. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Administração Regional de Saúde do Centro

24 de Agosto de 2005. — A Coordenadora Sub-Regional, Maria
Lizalete Martins Piçarra de Oliveira Pombeiro.

Sub-Região de Saúde de Évora
Despacho (extracto) n.o 5980/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Alentejo de 22 de Agosto de 2005:
Rute Alexandra Batista dos Santos Cardoso, assistente administrativa — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, celebrado ao abrigo do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, para exercer funções no Centro de Saúde de Vendas Novas,
pelo período de três meses, eventualmente renovável, com efeitos
reportados a 9 de Agosto de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
26 de Agosto de 2005. — O Coordenador, Martinho Vieira.
Despacho (extracto) n.o 5981/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Alentejo de 16 de Agosto de 2005:
Sónia de Jesus Santos Carrapiço, assistente administrativa — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para exercer funções
no Centro de Saúde de Évora, pelo período de três meses, eventualmente renovável, com efeitos a partir de 1 de Setembro de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Rui Lourenço.

Despacho n.o 5983/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
3 de Agosto de 2005 do Secretário de Estado da Saúde e nos termos
e ao abrigo do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 88/2005,
de 3 de Junho, e do n.o 6 do artigo 56.o do Decreto-Lei n.o 157/99,
de 10 de Maio, nomeio, em comissão de serviço, o licenciado Carlos
Alberto Maia Marques Teixeira para exercer as funções de director
do Centro de Saúde de Arganil.
O presente despacho produz efeitos a partir de 22 de Agosto de
2005.
17 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando J. Regateiro.
Despacho n.o 5984/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
3 de Agosto de 2005 do Secretário de Estado da Saúde, nos termos
e ao abrigo do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 88/2005,
de 3 de Junho, nos n.os 7 do artigo 56.o e 4 do artigo 41.o do Decreto-Lei
n.o 157/99, de 10 de Maio, dou por finda, a seu pedido, a comissão
de serviço do licenciado Avelino de Jesus Pedroso no cargo de director
do Centro de Saúde de Arganil.
O presente despacho produz efeitos a partir de 21 de Agosto de
2005.
17 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando J. Regateiro.

Administração Regional de Saúde do Algarve

Despacho n.o 5985/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
1 de Agosto de 2005 do Secretário de Estado da Saúde, nos termos
e ao abrigo do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 88/2005,
de 3 de Junho, e no n.o 6 do artigo 56.o do Decreto-Lei n.o 157/99,
de 10 de Maio, nomeio, em comissão de serviço, a licenciada Maria
Eugénia Serra Pereira para exercer as funções de director do Centro
de Saúde da Guarda.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Agosto de
2005.

Sub-Região de Saúde de Faro

17 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando J. Regateiro.

26 de Agosto de 2005. — O Coordenador, Martinho Vieira.

Aviso n.o 6562/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 21 de Abril de 2005:
Alexandre Humberto Costa Neto, colocado nos serviços de âmbito
regional de saúde de Faro — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo pelo período de três meses, podendo
ser renovável por um único e igual período, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, e pelo Decreto-Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, com a
categoria de técnico superior de 2.a classe, com início em 1 de
Maio de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Lurdes Guerreiro.
Aviso n.o 6563/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do Secretário de Estado da Saúde de 26 de Julho de 2005:
Emília Magalhães Alves Pinheiro — exonerada do cargo de adjunto
do delegado concelhio de saúde de Lagos, com efeitos à data de
31 de Março de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
19 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Lurdes Guerreiro.
Despacho n.o 5982/2005 (2.a série) — AP. — Nas minhas funções actuais como presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Algarve e ao longo do meu exercício
de funções no Centro de Saúde de Loulé, entendo prestar o meu
louvor à Dr.a Lisete Pires Neves Ribeiro Paulo, assessora principal
da carreira técnica superior, pelo seu extraordinário desempenho, elevada competência técnica, espírito de serviço público, dedicação e
lealdade, bem como pelas suas qualidades pessoais e humanas reveladas ao longo da sua vida profissional e em particular nos 11 anos
de exercício de funções como directora de serviços de Gestão Finan-

Despacho n.o 5986/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
8 de Agosto de 2005, do Ministro da Saúde, nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 88/2005, de 3 de Junho,
e nos n.os 7 do artigo 56.o e 4 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 157/99,
de 10 de Maio, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço
da licenciada Teresa Maria Bastos Bento Castro no cargo de director
do Centro de Saúde de Vila Nova de Paiva.
O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de Agosto de
2005.
18 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando J. Regateiro.

Sub-Região de Saúde de Aveiro
Deliberação (extracto) n.o 3169/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Centro de 5 de Agosto de 2005:
Elsa Maria Marques Lince, enfermeira graduada, colocada no quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Sub-Região de Saúde de Setúbal, Centro de Saúde do Seixal — autorizada a transferência para o quadro de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde de Aveiro,
Centro de Saúde de Oliveira do Bairro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Agosto de 2005. — Pelo Coordenador, a Directora de Serviços, Celeste Aurora Pereira Ribeiro.
Deliberação (extracto) n.o 3170/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Centro de 5 de Agosto de 2005:
Elvira Ferreira Dias Pacheco Pereira, auxiliar de acção médica, colocada no quadro de pessoal do Centro Regional de Sangue do Porto,

