APÊNDICE N.o 162 — II SÉRIE — N.o 241 — 19 de Dezembro de 2005
quadro de pessoal dos Serviços Centrais desta Sub-Região, cessou
o exercício de funções dirigentes no cargo de coordenador sub-regional
em 29 de Junho de 2005;
Considerando que foi observado o disposto no n.o 1 do artigo 30.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro:
É autorizado o acesso à categoria de chefe de serviço do mesmo
quadro, com efeitos reportados a 30 de Junho de 2005, conforme
o disposto no n.o 6 do artigo 29.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro.
22 de Novembro de 2005. — O Coordenador, José Carlos Coelho
Ferreira de Almeida.
Despacho n.o 8594/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
28 de Outubro de 2005 do Ministro da Saúde:
Carolina Etelvina de Oliveira Pinto Alves Veloso, assistente graduada
da carreira médica de clínica geral — nomeada para o cargo de
adjunta do delegado de saúde do concelho de Carregal do Sal,
em regime transitório.
22 de Novembro de 2005. — O Coordenador, José Carlos Coelho
Ferreira de Almeida.
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um igual período, de vinte e quatro horas semanais, ao abrigo
dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o 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, para o exercício de funções
equiparadas a enfermeira do nível 1, para o Centro de Saúde de
Sete Rios, om efeitos a 15 de Setembro de 2005.
28 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.
Deliberação (extracto) n.o 3988/2005 — AP. — Por deliberação
do presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação, em 30
de Agosto de 2005:
Olga Cristina Nobre Linares — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, por três meses, renovável por um igual
período (dezanove horas semanais), ao abrigo dos n.os 3 e 4 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
nos termos do artigo 2.o 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, para o exercício de funções equiparadas a enfermeira
de nível 1, para o Centro de Saúde de Sete Rios, com efeitos
a 15 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 8595/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 28 de Outubro de 2005:

29 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.

Licenciada Maria Assunção Seixas Antão de Almeida, assistente graduada da carreira de saúde pública — nomeada nos termos do n.o 1
do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro, para
o cargo de delegada de saúde-adjunta do concelho de Loures, com
efeitos à data do despacho autorizador.

Deliberação (extracto) n.o 3989/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, por delegação de 20 de Janeiro de 2005:

18 de Novembro de 2005. — O Presidente, António Manuel Gomes
Branco.

Sub-Região de Saúde de Lisboa
Deliberação (extracto) n.o 3985/2005 — AP. — Por deliberação
do presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 30 de Agosto de 2005,
por subdelegação:
Mara Corina Vieira Coelho — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas
às de enfermeiro de nível 1, por três meses, renovável por igual
período, vinte horas semanais, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
nos temos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, para o Centro de Saúde de Queluz, a partir de
28 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.
Deliberação (extracto) n.o 3986/2005 — AP. — Por deliberação
do presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação, em 30 de
Agosto de 2005:
Ana Isabel Violante Vieira Cartaxeiro — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo, por três meses, renovável por
um igual período (dezanove horas semanais), ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o 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, para o exercício de funções equiparadas
a enfermeira de nível 1, para o Centro de Saúde da Azambuja,
com efeitos a 15 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.
Deliberação (extracto) n.o 3987/2005 — AP. — Por deliberação
do presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação, em 30 de
Agosto de 2005:
Andreia Sofia Lopes Fernandes Leitão — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo, por três meses, renovável por

Autorizado o regime de horário acrescido, de acordo com o
artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, para
o Centro de Saúde de Mafra, aos profissionais a seguir
indicados:
Ana Cristina Filipe Martins Rodrigues, enfermeira graduada — inicia
no dia 1 de Fevereiro de 2005.
Carla Maria Paulo Janela Amado, enfermeira graduada — inicia no
dia 1 de Fevereiro de 2005.
Célia Sandra Silva Maria Paiva Bidarra, enfermeira graduada — inicia
no dia 1 de Fevereiro de 2005.
Elisabete Batista Capucho, enfermeira graduada — inicia no dia 1
de Fevereiro de 2005.
Maria Margarida Pereira Pinheiro Ferreira, enfermeira graduada — inicia no dia 1 de Fevereiro de 2005.
Natália Alves Rodrigues, enfermeira graduada — inicia no dia 1 de
Fevereiro de 2005.
Paula Cristina Leitão Sousa Jerónimo, enfermeira graduada — inicia
no dia 1 de Fevereiro de 2005.
Sandra Isabel Nunes Dias, enfermeira graduada — inicia no dia 1
de Fevereiro de 2005.
Fernando Serrano Margalho, enfermeiro graduado — cessa no dia
3 de Abril de 2005.
Laura Carmo Postiço Silva, enfermeira graduada — cessa no dia 3
de Abril de 2005.
Maria Luísa Antunes Ribeiro Marques Leão Almeida, enfermeira
graduada — cessa no dia 3 de Abril de 2005.
Vicência Maria, enfermeira graduada — cessa no dia 3 de Abril de
2005.
Ana Paula Luciano Vaz Rouco, enfermeira graduada — cessa no dia
3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de 2005.
António Carlos Marques Santos, enfermeiro graduado — cessa no dia
3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de 2005.
Dora Maria Honorato Carteiro, enfermeira graduada — cessa no dia
3 de Abril de 2005 e reinicia no dia 4 de Abril de 2005.
Francisco Manuel Vieira Ferreira Duarte, enfermeiro graduado — cessa no dia 3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de
2005.
Margarida Rosa Coutinho Lopes Santos, enfermeira graduada — cessa no dia 3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de
2005.
Maria Alice Ferreira Duarte Campeão, enfermeira graduada — cessa
no dia 3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de 2005.
Maria do Céu Souto Amaral Silva, enfermeira graduada — cessa no
dia 3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de 2005.
Maria Fátima Canoa Nunes Baião, enfermeira graduada — cessa no
dia 3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de 2005.
Maria Isabel Martins Silva Morais, enfermeira-chefe — cessa no dia
3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de 2005.
Maria Luz Martins Pinto Rodrigues, enfermeira graduada — cessa
no dia 3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de 2005.

