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APÊNDICE N.o 162 — II SÉRIE — N.o 241 — 19 de Dezembro de 2005

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Geral

Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde
do Porto, durante o 1.o semestre».
21 de Novembro de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.

Despacho (extracto) n.o 8567/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 8 de Novembro de 2005:

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Ana Paula Paredes Marques Palma, técnica de informática de grau 1,
nível 1, de carreira técnica de informática do quadro de pessoal
do ex-Departamento de Modernização e Recursos de Saúde —
autorizada a mudança para técnico de informática de grau 1, nível 2,
grupo de pessoal técnico de informática, após procedimento interno
de selecção. Esta mudança de nível tem cabimento orçamental confirmado pela 12.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, nos
termos do n.o 3 de Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002,
de 18 de Maio. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Sub-Região de Saúde de Beja

14 de Novembro de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 8568/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde de 8 de Novembro de 2005:
Margarida Eugénia Alves Garcia Bentes, administradora hospitalar
de 2.a classe do Centro Hospitalar de Cascais — nomeada para
exercer o cargo de assessora do Gabinete da Secretária de Estado
Adjunta e da Saúde. O despacho produz efeitos a 1 de Novembro
de 2005.
15 de Novembro de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.

Despacho (extracto) n.o 8571/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 9 de Novembro de 2005 do coordenador sub-regional:
Maria Teresa Rodrigues de Campos Silva, assistente da carreira de
clínica geral do quadro do Centro de Saúde de Aljustrel — autorizada a transferência para o quadro do Centro de Saúde de Cuba,
da Sub-Região de Saúde de Beja. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
18 de Novembro de 2005. — O Coordenador, João José da Silva
Pina Manique.
Despacho (extracto) n.o 8572/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 13 de Outubro de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Alentejo:
Ângela Isabel Vilhena Chaparrinho Diogo — ratificado contrato de
trabalho a termo certo para o exercício de funções inerentes à
categoria de assistente administrativa no Centro de Saúde de Aljustrel, da Sub-Região de Saúde de Beja, pelo período de três meses
a partir de 14 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 8569/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 10 de Novembro de 2005:

28 de Novembro de 2005. — O Coordenador, João José da Silva
Pina Manique.

Rui Manuel Durão Aguiar Silva — nomeado para o desempenho de
funções de assessoria ao Gabinete do Ministro, na área das suas
qualificações profissionais, com efeitos reportados a 17 de Outubro
de 2005.

Despacho (extracto) n.o 8573/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 27 de Outubro de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Alentejo:

21 de Novembro de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 8570/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 17 de Novembro de 2005 e após confirmação de
cabimento prévio da 12.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento,
nos termos do n.o 3 da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 97/2002, de 18 de Maio:
Ana Maria Beatriz de Assunção Vaz Araújo, assessora da carreira
de técnico superior, do quadro de pessoal do ex-Departamento
de Modernização e Recursos da Saúde — nomeada, após concurso,
assessora principal da carreira de técnico superior, para o mesmo
quadro de pessoal. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.
Rectificação n.o 735/2005 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão o despacho (extracto) n.o 6846/2005 (2.a série) relativo
a despachos de 22 de Junho e de 5 de Agosto de 2005, respectivamente
do Secretário-Geral do Ministério da Saúde e do conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa — Zona Central (Hospital
de São José), publicado no Apêndice n.o 142 do Diário da República,
2.a série, n.o 209, de 31 de Outubro de 2005, rectifica-se que onde
se lê «autorizada a transferência para o quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde» deve ler-se «autorizada a transferência para o quadro de pessoal do ex-Departamento de Modernização e Recursos da Saúde, com efeitos a 10 de Agosto de 2005».
14 de Novembro de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.
Rectificação n.o 736/2005 — AP. — Devido ao aviso
n.o 6948/2005 (2.a série), da Secretaria-Geral, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 198, apêndice n.o 146, de 14 de Outubro
de 2005, a p. 2, ter sido publicado com inexactidão, rectifica-se que
onde se lê «Em cumprimento do disposto na Lei n.o 26/94, de 19
de Agosto, publica-se a transferência efectuada pela Administração
Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, durante
o 1.o trimestre» deve ler-se «Em cumprimento do disposto na Lei
n.o 26/94, de 19 de Agosto, publica-se a transferência efectuada pela

Maria Isabel da Conceição Belchior — ratificado contrato de trabalho
a termo certo para o exercício de funções inerentes à categoria
de técnico superior de 2.a classe nos serviços de âmbito sub-regional,
da Sub-Região de Saúde de Beja, pelo período de três meses a
partir de 17 de Outubro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — O Coordenador, João José da Silva
de Pina Manique.
Despacho (extracto) n.o 8574/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 27 de Outubro de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Alentejo:
Carlos Manuel Figueira Carvoeiras Baiôa Monteiro — ratificado contrato de trabalho a termo certo para o exercício de funções inerentes
à categoria de técnico superior de 2.a classe, nos serviços de âmbito
sub-regional — unidade de saúde pública, da Sub-Região de Saúde
de Beja, pelo período de três meses a partir de 17 de Outubro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — O Coordenador, João José da Silva
Pina Manique.

Sub-Região de Saúde de Portalegre
Deliberação (extracto) n.o 3975/2005 — AP. — Por deliberação
de 13 de Outubro de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo:
Joaquin Gomez Garcia — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, por um período de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado ao Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, para exercer funções equivalentes às de assistente de clínica
geral no Centro de Saúde de Avis, com início a 13 de Outubro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Almeida Miguéns Louro.

