24

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

Administração Regional de Saúde do Norte em 14 de Setembro de
2005:

Administração Regional de Saúde do Norte em 26 de Setembro de
2005:

Lúcia Cristina Vieira Martins — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções de assistente administrativo para o Centro de Saúde de Darque, Sub-Região de Saúde
de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com a possibilidade
de prorrogação por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3 do artigo 18.o-A, do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de
Abril, com efeitos reportados a 15 de Junho de 2005.

Olga Maria Aguiar Gomes de Araújo — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de auxiliar
de apoio e vigilância para o Centro de Saúde de Darque, Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com
a possibilidade de prorrogação por um único e igual período, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3 do artigo 18.o-A,
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos reportados a 27 de Julho de 2005.

23 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

23 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

Despacho (extracto) n.o 8694/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 2 de Junho de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte em 14 de Setembro de
2005:

Despacho (extracto) n.o 8698/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 28 de Junho de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte em 12 de Setembro de
2005:

Isabel Maria Ferreira Graça — autorizada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções de assistente administrativo para o Centro de Saúde de Darque, da Sub-Região de
Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com a
possibilidade de prorrogação por um único e igual período, ao
abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o, conjugados com o n.o 3 do
artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e
68/2000, de 26 de Abril, com efeitos reportados a 15 de Junho
de 2005.

Sandra Conceição Portovedo Peixoto — autorizada a celebração do
contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de assistente administrativo para o Centro de Saúde de Viana do Castelo,
da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de
três meses, com a possibilidade de prorrogação por um único e
igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o, conjugados
com o n.o 3 do artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos reportados
a 13 de Julho de 2005.

23 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

23 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

Despacho (extracto) n.o 8695/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 28 de Junho de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte em 13 de Julho de 2005:

Despacho (extracto) n.o 8699/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 28 de Junho de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte em 12 de Setembro de
2005:

Ângela Patrícia Assunção Dias Camões — autorizada a celebração
do contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de
assistente administrativo para o Centro de Saúde de Viana do Castelo, da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período
de três meses, com a possibilidade de prorrogação por um único
e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o, conjugados
com o n.o 3 do artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos reportados
a 13 de Julho de 2005.
23 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

Carlos Duarte Ribeiro Amorim Laranjeira — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de
telefonista no Centro de Saúde de Viana do Castelo, da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com
a possibilidade de prorrogação por um único e igual período, ao
abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o, conjugados com o n.o 3 do
artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e
68/2000, de 26 de Abril, com efeitos reportados a 13 de Julho
de 2005.
23 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director de
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

Despacho (extracto) n.o 8696/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 8 de Julho de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte em 12 de Setembro de
2005:

Despacho (extracto) n.o 8700/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 29 de Abril de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho da vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte em 1 de Setembro de
2005:

Maria da Luz Lima Meira — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções de assistente administrativo no Centro de Saúde de Darque, da Sub-Região de Saúde
de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com a possibilidade
de prorrogação por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o, conjugados com o n.o 3 do artigo 18.o-A, do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de
Abril, com efeitos reportados a 21 de Julho de 2005.

Andreia Patrícia Araújo Vilaça — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções de assistente administrativo para o Centro de Saúde de Darque, da Sub-Região de
Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com a
possibilidade de prorrogação por um único e igual período, ao
abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o, conjugados com o n.o 3 do
artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e
68/2000, de 26 de Abril, com efeitos reportados a 30 de Maio de
2005.

23 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director de
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 8697/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 8 de Julho de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por despacho do vogal do conselho de administração da

23 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director de
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.
Rectificação n.o 737/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão o despacho (extracto) n.o 3302/2005 (2.a série) — AP, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 106, apêndice n.o 75, de 2 de
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Junho de 2005, rectifica-se que onde se lê «técnica superior de 2.a secção,» deve ler-se «técnica superior de 2.a classe,»

cedimento Administrativo, conjugado com a alínea c) do n.o 1 do
artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.

22 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director de
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

23 de Novembro de 2005. — Pela Chefe de Repartição, a Chefe
de Secção, Sofia Serra.

Rectificação n.o 738/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão o despacho (extracto) n.o 6140/2005 (2.a série) — AP, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 192, apêndice n.o 131, de 6
de Outubro de 2005, rectifica-se que onde se lê «com efeitos reportados a 1 de Março de 2005» deve ler-se «com efeitos reportados
a 14 de Fevereiro de 2005».
22 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director de
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.
Rectificação n.o 739/2005 — AP. — Por terem saído com inexactidão o despacho (extracto) n.o 7337/2005 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 217, apêndice n.o 149, de 11
de Novembro de 2005, rectifica-se que onde se lê «Olga Marisa Pessoa
Vieira Magalhães [. . .] com efeitos reportados a 4 de Março de 2005»
deve ler-se «Olga Marisa Pessoa Vieira Magalhães [. . .] com efeitos
reportados a 14 de Março de 2005», o despacho (extracto)
n.o 7341/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 217, apêndice n.o 149, de 11 de Novembro de 2005, rectifica-se
que onde se lê «Sílvia Filipa Veloso Pinheira» deve ler-se «Sílvia
Filipa Veloso Pinheiro» e o despacho (extracto) n.o 7337/2005
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 217, apêndice
n.o 149, de 11 de Novembro de 2005, rectifica-se que onde se lê
«com efeitos reportados a 26 de Abril de 2005» deve ler-se «com
efeitos reportados a 4 de Abril de 2005».
23 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director de
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

Direcção-Geral da Saúde
Despacho (extracto) n.o 8701/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 22 de Novembro de 2005 do director-geral da Saúde:
Jaime Luís Proença da Silveira Botelho, Maria Otília Riscado Duarte,
Maria José Laranjeiro Alfaiate, Maria Madalena dos Santos Fernandes Palma Ramos, Maria Manuela Macedo Correia, Cláudia
Loureiro Weigert, António Manuel do Nascimento Carrasco, Ana
Paula Vendeirinho da Conceição Luís Martins, Sérgio Abílio Carneiro, Maria de Fátima dos Santos Ribeiro Gonçalves e Maria
Margarida Cabral Moncada Serra, técnicos superiores principais
do quadro de pessoal da Direcção-Geral da Saúde — nomeados
definitivamente, precedendo concurso, assessores do mesmo quadro
com efeitos a partir de 31 de Outubro de 2005, data da homologação
da lista de classificação final, por força do disposto na alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo,
conjugado com a alínea c) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.
Maria José Baptista Simas, do quadro de pessoal do Instituto para
a Qualidade na Formação, Centro de Recursos em Conhecimento — nomeada definitivamente na categoria de assessor do quadro de pessoal da Direcção-Geral da Saúde, com efeitos à data
da aceitação do lugar, ao abrigo do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, conjugado com o artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
23 de Novembro de 2005. — Pela Chefe de Repartição, a Chefe
de Secção, Sofia Serra.
Despacho (extracto) n.o 8702/2005 (2.a série) — AP. — Paula
Suzana da Cruz Ferreira, do quadro de pessoal da Direcção-Geral
da Solidariedade e Segurança Social, apresentou, no dia 10 de Novembro de 2005, desistência do lugar de técnica superior principal para
o qual foi nomeada por despacho do director-geral da Saúde de 10
de Outubro de 2005, após ter sido classificada em 8.o lugar no concurso
interno de acesso geral para a categoria de técnico superior principal
do quadro de pessoal da Direcção-Geral da Saúde, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 222, de 18 de Novembro de 2005.
Por despacho de 22 de Novembro de 2005 do director-geral da
Saúde:
Marina Isabel Flor Coutinho, técnica superior de 1.a classe do quadro
de pessoal da Direcção-Geral da Saúde — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica superior principal do mesmo
quadro, com eficácia retroactiva a 10 de Novembro de 2005, por
força do disposto na alínea a) do artigo 128.o do Código do Pro-

Centro Hospitalar de Cascais
Aviso n.o 8301/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 9 de Novembro de 2005:
Filomena Augusta Wanda de Fátima Batalha Nogueira Martins —
nomeada, após concurso, assistente hospitalar de pneumologia, da
carreira médica hospitalar, do quadro de pessoal do Hospital Condes de Castro Guimarães, integrado no Centro Hospitalar de Cascais. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.
Aviso n.o 8302/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 9 de Novembro de 2005:
Dora Alexandra Marques Sousa da Silva — nomeada, após concurso,
técnica de 1.a classe, da área funcional de radiologia, da carreira
de técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal do
Hospital Condes de Castro Guimarães, integrado no Centro Hospitalar de Cascais, ficando exonerada das funções que detinha anteriormente. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
10 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.

Centro Hospitalar de Coimbra
Contrato (extracto) n.o 2163/2005 — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 3
de Novembro de 2005:
Irene da Costa Madeira Macedo Franco, auxiliar de acção médica —
autorizada a contratação, 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, com efeitos a 25 de Novembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, José Miguel Perpétuo.
Despacho n.o 8703/2005 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 6
de Outubro de 2005:
Jorge Manuel Tavares Lopes Andrade Saraiva, assistente graduado
de pediatria médica do quadro de pessoal do Centro Hospitalar
de Coimbra — renovada a comissão de serviço, para exercer as
funções de director do serviço de genética, com efeitos a 18 de
Junho de 2005.
José Carlos Oliveira Simões, chefe de serviço de cirurgia pediátrica
do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra — renovada
a comissão de serviço, para exercer funções de director do serviço
de cirurgia pediátrica, com efeitos rectroagidos a 30 de Maio de
2005.
22 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, José Miguel Perpétuo.
Despacho n.o 8704/2005 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 10
de Novembro de 2005 (isentos de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas):
Carlos Manuel de Azevedo Carvalho, chefe de serviço de anestesiologia do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra —
renovada a comissão de serviço, com efeitos a 26 de Maio de 2005,
para exercer as funções de director de serviço da unidade de cuidados intensivos do Hospital Geral do Centro Hospitalar de
Coimbra.
Armando Jorge de Freitas Carreira, chefe de serviço de nefrologia
do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra — renovada
a comissão de serviço, com efeitos a 29 de Outubro de 2005, para

