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Contrato (extracto) n.o 1541/2005 — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 23
de Junho de 2005, foi autorizada a contratação, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e dos n.os 1 e 2 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março. O presente
contrato é válido por três meses, eventualmente renovável por um
único e igual período e com efeitos à data indicada:
Auxiliares de acção médica:
Maria José Ligeiro Simões — 5 de Julho de 2005.
Maria de Matos Carvalhos dos Santos — 6 de Julho de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Agosto de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Isabel Bento.
Contrato (extracto) n.o 1542/2005 — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 17
de Junho de 2005, foi autorizada a contratação, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o, do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e n.os 1 e 2 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março. O presente contrato é
válido por três meses, eventualmente renovável por um único e igual
período e com efeitos à data indicada:
Auxiliares de acção médica:
Isabel Maria Marques Pereira Almas — 27 de Junho de 2005.
Paula Cristina Vale Dinis Fonseca — 29 de Junho de 2005.
Florípes Conceição Ramos — 5 de Julho de 2005.
Zélia da Piedade Costa — 5 de Julho de 2005.
Maria Inês dos Santos Cruz Moço — 5 de Julho de 2005.
João Paulo Carvalho Neves — 5 de Julho de 2005.
Maria de Lurdes Amado Caetano Amaro — 5 de Julho de 2005.
Maria Teresa da Silva Torres Maleiro — 5 de Julho de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Agosto de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Isabel Bento.
o

Contrato (extracto) n. 1543/2005 — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 28
de Julho de 2005, foram autorizadas as contratações, em regime de
contrato de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março. Os presentes contratos são válidos por três meses, eventualmente renováveis por um
único e igual período e com efeitos às datas indicadas:
Funções de enfermeiro:
Nuno Miguel Medina Sacramento — 16 de Agosto de 2005.
Márcia Noélia Pestana dos Santos — 16 de Agosto de 2005.
Elisabete Sofia Almeida Cioga — 16 de Agosto de 2005.
Cecília Raquel Matos Baptista — 16 de Agosto de 2005.
Ana Lúcia Rodrigues Santos Quaresma — 17 de Agosto de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Agosto de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria Isabel Rodrigues Alves Bento.
Contrato (extracto) n.o 1544/2005 — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 13
de Junho de 2005, foi autorizada a contratação, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e n.os 1 e 2 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março. O presente contrato é
válido por três meses, eventualmente renovável por um único e igual
período e com efeitos à data indicada:

Rectificação n.o 518/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão a publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 152,
apêndice n.o 109, de 9 de Agosto de 2005, a p. 18, rectifica-se que
onde se lê «Lígia Maria Dias Lopes — 9 de Junho de 2005» deve
ler-se «Lígia Maria Dias Lopes — 13 de Junho de 2005».
29 de Agosto de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria Isabel Rodrigues Alves Bento.

Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central)
Despacho (extracto) n.o 6036/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 25 de Agosto de 2005 do administrator hospitalar em
substituição do vogal executivo da área de recursos humanos do Centro
Hospitalar de Lisboa, no uso de competências subdelegadas, na
sequência de concurso externo:
Pedro Viseu Lucas — nomeado fisioterapeuta de 2.a classe, escalão 1,
índice 114, do quadro de pessoal transitório do Hospital de São
José, com efeitos reportados a 1 de Setembro de 2005.
26 de Agosto de 2005. — Pelo Director de Serviços, o Técnico Superior de 1.a Classe, Vítor Manuel Lima.

Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde
Despacho n.o 6037/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 8 de Agosto de 2005:
Carlos Daniel Fernandes Violante e Helena da Costa Moreira, enfermeiros — ratificados os contratos a termo certo celebrados ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 68/2000, de 26 de Abril, pelo período de três meses, renovável
por um único e igual período, com início em 9 de Junho de 2005.
24 de Agosto de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, António Paraíso de Almeida Machado.
Despacho n.o 6038/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 10 de Agosto de 2005:
Luís Filipe Pires Carneiro, técnico de informática — ratificada a contratação a termo certo, ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o-A do
Decreto-Lei n.o 54/98, de 11 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, pelo período
de três meses, renovável por um único e igual período, com início
a 9 de Junho de 2005.
24 de Agosto de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, António Paraíso de Almeida Machado.
Despacho n.o 6039/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal executivo do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 8 de Agosto de 2005:
Marciana Patrícia Fernandes da Silva Lopes — ratificado o contrato
de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
por urgente conveniência de serviço, pelo período de três meses,
renovável por um único e igual período, para exercer funções inerentes à categoria de auxiliar de acção médica, com início a 1 de
Junho de 2005.
25 de Agosto de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de Administração, António Paraíso de Almeida Machado.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 6040/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 8 de Agosto de 2005, foram ratificadas as renovações dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, pelo período de três meses, com os profissionais a seguir
indicados:

29 de Agosto de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Isabel Bento.

Maria Madalena Dias Fernandes, auxiliar de acção médica — início
a 7 de Junho de 2005.

Auxiliar de acção médica:
Irene Gomes Dinis Ferreira — 27 de Junho de 2005.

