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Maria Teresa Vasques Silva Fiúza, enfermeira graduada — cessa no
dia 3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de 2005.
Paulo Alexandre Lopes Santos, enfermeiro graduado — cessa no dia
3 de Abril e reinicia no dia 4 de Abril de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

pelo período de um ano, eventualmente renovável. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.

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

Despacho (extracto) n.o 8601/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Lisboa de
4 de Novembro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 8596/2005 (2.a série) — AP. — Por
despachos do chefe da Repartição do Pessoal Militar do Comando
de Pessoal do Hospital Militar Principal e do presidente do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 9 de Maio e de 11 de Novembro de 2005,
respectivamente:

Anabela Luísa Chambel Costa da Graça Miguéns, enfermeira-chefe
do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de
Lisboa, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde dos Olivais — autorizada a transferência, para o quadro de pessoal do
Centro de Saúde do Coração de Jesus. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Maria de Fátima Mendes, enfermeira graduada do quadro de pessoal
do Hospital Militar Principal — autorizada a acumulação de funções, em regime de dezanove horas semanais, no Centro de Saúde
de Alhandra, pelo período de um ano, eventualmente renovável.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

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

28 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.
Despacho (extracto) n.o 8597/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Lisboa de
15 de Novembro de 2005:
Maria Beatriz Mourão Grincho, enfermeira-chefe do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa — autorizada a transferência
do Centro de Saúde de Carnaxide para o Centro de Saúde da
Amadora. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 8602/2005 (2.a série) — AP. — Por
despachos do administrador hospitalar do Hospital de Curry Cabral
e do presidente do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação, de
1 de Julho de 2004 e de 11 de Novembro de 2005, respectivamente:
Rui Filipe Rodrigues Estevinho, enfermeiro graduado do quadro de
pessoal do Hospital de Curry Cabral — autorizada a acumulação
de funções, em regime de dezanove horas semanais, no Centro
de Venda Nova, pelo período de um ano, eventualmente renovável.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.

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

Sub-Região de Saúde de Santarém

Despacho (extracto) n.o 8598/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Lisboa de
5 de Novembro de 2005, por subdelegação:

Despacho (extracto) n.o 8603/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Outubro de 2005, no
uso da delegação de competências:

Nomeadas para a categoria de chefe de serviço da carreira médica
de clínica geral, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, conjugado com a
alínea b) do n.o 73 da Portaria n.o 47/98, de 30 de Janeiro,
na sequência de concurso interno condicionado para provimento em lugares de quadro da ARSLVT, Sub-Região de
Saúde de Lisboa, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de 31
de Dezembro:
Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos:
Lídia Maria Campos Luís Brandão Soares.
Centro de Saúde do Coração de Jesus:
Isabel Maria da Costa e Matos Correia Vasconcelos.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.
Despacho (extracto) n.o 8599/2005 (2.a série) — AP. — Por
despachos do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia
e do presidente do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação, de
6 de Maio e de 11 de Novembro de 2005, respectivamente:
Maria Helena Lopes Martins, enfermeira do quadro de pessoal do
Hospital de D. Estefânia — autorizada a acumular funções, em
regime de doze horas semanais, no Centro de Saúde do Lumiar,
pelo período de um ano, eventualmente renovável. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.

Dília Maria Silva Mota — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo iniciado em 18 de Julho de 2005, por um
período de três meses, com início a 18 de Outubro de 2005, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e Decreto-Lei n.o 68/2000 de 26 de Abril, circular normativa
n.o 2/2000, de 23 de Março, do DRHS, das Resoluções do Conselho
de Ministros n.os 16/2002, 28/2001 e 97/2002, de 18 de Maio, e
da alínea b) do n.o 9 da circular normativa n.o 9/2002, de 22 de
Maio, como enfermeira, para o Centro de Saúde do Cartaxo, sendo
remunerada pelo escalão 1, índice 114. (Não carece de fiscalização
prévia.)
17 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel
de Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 8604/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Outubro de 2005, no
uso da delegação de competências:
Alexandra Maria Marques Valeiro da Silva — autorizada a celebração
de um contrato de trabalho a termo certo por um período de três
meses, com início em 4 de Novembro de 2005, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e Decreto-Lei
n.o 68/2000, de 26 de Abril, da circular normativa n.o 2/00, de 23
de Março, do DRHS, da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 97/2002, de 18 de Maio, e da alínea b) do n.o 9 da circular
normativa n.o 9/02, de 22 de Maio, como enfermeira, para o Centro
de Saúde de Tomar, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 114.
(Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel
de Almeida Afoito.

Despacho (extracto) n.o 8600/2005 (2.a série) — AP. — Por
despachos do general do CEMFA e do presidente do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, por subdelegação, de 27 de Setembro de 2004 e 11 de Novembro de 2005, respectivamente:

Despacho (extracto) n.o 8605/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 27 de Outubro de 2005, no
uso de subdelegação de competências:

Marisa da Conceição Gomes Martins Gomes, enfermeira, do quadro
permanente da Força Aérea — autorizada a acumular funções, em
regime de dezanove horas semanais, no Centro de Saúde do Lumiar,

Maria de Fátima da Silva Pereira Madeira e Maria Manuela Madeira
Catalão — autorizadas as renovações dos contratos de trabalho a
termo certo por três meses, com início em 16 de Novembro de

