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-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 28
de Abril, com efeitos reportados a 17 de Fevereiro de 2005.
25 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 6019/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 22 de Fevereiro de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte de 18 de Julho de 2005:
Sandra Maria Romeu Malhão Borges — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de enfermeira, nível 1, para o Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira
da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de
três meses, com possibilidade de prorrogação por um único e igual
período, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3
do artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e
68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados a 1 de Março de
2005.
25 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 6020/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 17 de Fevereiro de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte em 21 de Julho de 2005:
Michael Valadares de Passos — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, para exercer funções de enfermeiro,
nível 1, para o Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira da
Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três
meses, com possibilidade de prorrogação por um único e igual
período, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3
do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e
68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados a 24 de Fevereiro
de 2005.
25 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 6021/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 17 de Fevereiro de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte de 18 de Julho de 2005:
Daniela da Conceição Barros Gomes — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo, para exercer funções de enfermeira, nível 1, para o Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira
da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de
três meses, com possibilidade de prorrogação por um único e igual
período, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3
do artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e
68/2000, de 26 de Abril, com efeitos reportados a 7 de Março de
2005.
25 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 6022/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 24 de Março de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte de 18 de Julho de 2005:
Sandra Cristina Fonte Pinto — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções de enfermeira,
nível 1, para o Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira da
Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três
meses, com possibilidade de prorrogação por um único e igual
período, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3
do artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e
68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados a 7 de Março de
2005.
25 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 6023/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 29 de Março de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte de 22 de Julho de 2005:
Susana Santos Lourenço Mendes — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, para exercer funções de enfermeira,
nível 1, para o Centro de Saúde de Valença da Sub-Região de
Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3 do artigo 18.o-A,
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos reportados a 1 de Abril de 2005.
25 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 6024/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 10 de Março de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte de 22 de Julho de 2005:
Elisabete Carvalho Teixeira — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, para exercer funções de enfermeira,
nível 1, para o Centro de Saúde de Paredes de Coura da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com
possibilidade de prorrogação por um único e igual período, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3 do artigo 18.o-A,
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 28
de Abril, com efeitos reportados a 21 de Março de 2005.
25 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 6025/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 24 de Fevereiro de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte de 22 de Julho de 2005:
Carla Sofia Malheiro Neves de Sá — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de enfermeira,
nível 1, para o Centro de Saúde de Monção da Sub-Região de
Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3 do artigo 18.o-A,
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos reportados a 2 de Março de 2005.
25 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.

Sub-Região de Saúde de Vila Real
Despacho n.o 6026/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 10 de Agosto de 2005, foi ratificada a renovação
dos contratos de trabalho a termo certo celebrados com os profissionais
Carlos Jorge Pereira Almeida e Julieta Maria Gouveia Lemos Martins,
para exercer funções inerentes à categoria de auxiliar de apoio e
vigilância, respectivamente no Centro de Saúde de Alijó e nos serviços
do âmbito sub-regional, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por um período de três meses, os quais tiveram
início em 14 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização prévia.)
22 de Agosto de 2005. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços
da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.
Despacho n.o 6027/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
coordenador da Sub-Região de Saúde de Vila Real de 23 de Agosto
de 2005, no uso de competências delegadas, foram nomeados, precedendo de concurso, na categoria de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, os profissionais abaixo
mencionados:
Centro de Saúde de Alijó:
Eduardo dos Santos Batista.
Maria Deolinda Coreia Pinto Queirós Gonçalves.
(Isento de fiscalização prévia.)
25 de Agosto de 2005. — O Coordenador, José Maria Andrade.

