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APÊNDICE N.o 130 — II SÉRIE — N.o 189 — 30 de Setembro de 2005
Hospital de São José de Fafe

Deliberação (extracto) n.o 3228/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Norte de 18 de Julho de 2005:
Estela Margarida Costa Fernandes e Dulce Maria Barbosa Fernandes
Vieira — ratificada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo período de três meses, renovável por igual período de
tempo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, para o exercício de funções de enfermeiro, escalão 1, índice 114, com efeitos a 15 de Março de 2005.

Aviso n.o 6576/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do vogal
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Norte de 7 de Julho de 2005:
Carlos Manuel Lopes Simões, enfermeiro especialista da carreira de
enfermagem do quadro de pessoal da Administração Regional de
Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde de Braga, Centro de Saúde
de Vieira do Minho — autorizada a transferência para lugar idêntico do quadro de pessoal deste Hospital. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Agosto de 2005. — O Enfermeiro-Director de Serviços de
Enfermagem, Adriano Valente da Silva.

23 de Agosto de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Maria Manuel Freitas Gonçalves.

Aviso n.o 6577/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 20 de Julho de 2005:

Deliberação n.o 3229/2005 — AP. — Por despacho do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de
18 de Julho de 2005:

Maria Florinda da Silva Gomes, enfermeira-chefe da carreira de enfermagem deste Hospital — autorizada a prática do regime de horário
acrescido de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a partir
de 13 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

José Ricardo Carvalho Leite Silva e Maria Esmeralda Marinho
Pinto — autorizada a ratificação dos contratos de trabalho a termo
certo, pelo período de três meses, renovável por igual período de
tempo, a partir de 9 de Maio de 2005, para o exercício de funções
de auxiliar de apoio e vigilância, escalão 1, índice 142.
24 de Agosto de 2005. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.)
o

Rectificação n. 522/2005 — AP. — Por ter havido lapso na deliberação n.o 2853/2005, publicado no apêndice n.o 117 ao Diário da
República, 2.a série, n.o 165, de 29 de Agosto de 2005, rectifica-se
que onde se lê «Maria Manuela Freitas Gonçalves» deve ler-se «Maria
Manuel Freitas Gonçalves».
30 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.

Hospital de São Marcos
Aviso n.o 6573/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do presidente do conselho de administração de 8 de Agosto de 2005:
Maria Isabel Tomé Alén, assistente eventual de anestesiologia deste
Hospital — autorizada a rescisão do respectivo contrato, a seu
pedido, com efeitos a partir de 15 de Julho de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Agosto de 2005. — O Enfermeiro-Director de Serviços de
Enfermagem, Adriano Valente da Silva.
Aviso n.o 6578/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 13 de Julho de 2005:
Manuela Maria Soares Bouças de Noronha Vasconcelos Teixeira da
Rocha, assistente de medicina interna da carreira médica hospitalar
deste Hospital — nomeada para o cargo de chefe de equipa de
urgência com efeitos a partir de 13 de Julho de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Agosto de 2005. — O Enfermeiro-Director de Serviços de
Enfermagem, Adriano Valente da Silva.
Aviso n.o 6579/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 13 de Julho de 2005:
Maria Florinda da Silva Gomes, Maria da Glória da Costa Machado
de Carvalho e Maria Joaquina de Oliveira Ribeiro da Silva Peixoto,
enfermeiras-chefes da carreira de enfermagem deste Hospital —
nomeadas para o cargo de adjuntas do enfermeiro-director, com
efeitos a partir de 13 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Agosto de 2005. — O Enfermeiro-Director de Serviços de
Enfermagem, Adriano Valente da Silva.

24 de Agosto de 2005. — O Enfermeiro-Director de Serviços de
Enfermagem, Adriano Valente da Silva.

Hospital de Sousa Martins

Aviso n.o 6574/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 4 de Junho de 2005:

Aviso n.o 6580/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro de 5 de Agosto de 2005:

Bernardino Rui Alves Pereira, enfermeiro especialista da carreira de
enfermagem deste Hospital — autorizada a prática do regime de
horário acrescido de quarenta e duas horas semanais, com efeitos
a partir de 1 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

Sónia Andreia da Cunha Moreira, técnica de 2.a classe de cardiopneumologia — ratificado o contrato de trabalho a termo certo pelo
período de três meses, com início a 1 de Julho de 2005.

24 de Agosto de 2005. — O Enfermeiro-Director de Serviços de
Enfermagem, Adriano Valente da Silva.
Aviso n.o 6575/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 27 de Julho de 2005, foi
autorizada a prática do regime de horário acrescido de quarenta e
duas horas semanais, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2005,
ao seguinte pessoal:

23 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Monteiro Girão.

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
Delegação do Porto

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Rectificação n.o 523/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão a publicação do despacho n.o 4839/2005 (2.a série) — AP, inserto
no apêndice n.o 109 do Diário da República, 2.a série, n.o 152, de
9 de Agosto de 2005, a p. 34, rectifica-se que onde se lê «A presente
nomeação produz efeitos à data de despacho, de acordo com o n.o 4
do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 219/92, de 15 de Outubro.» deve
ler-se «A presente nomeação produz efeitos à data de despacho, nos
termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento
Administrativo.».

24 de Agosto de 2005. — O Enfermeiro-Director de Serviços de
Enfermagem, Adriano Valente da Silva.

23 de Agosto de 2005. — O Chefe da Secção de Pessoal, António
Luís Rocha.

Técnico superior de saúde, ramo de farmácia:
Antonieta Isabel Longo Machado da Silva.
Maria da Graça Alves Leite de Castro.
Paula Cristina Martins Marques.
Vera Lúcia de Oliveira Gonçalves.

