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exercer as funções de director de serviço de nefrologia do Centro
Hospitalar de Coimbra.
25 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, José Miguel Perpétuo.

Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central)
Despacho (extracto) n.o 8705/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 25 de Novembro de 2005 do director de serviços de
gestão de recursos humanos do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona
Central), no uso de competências delegadas:
Ana Maria Rechena Castiço, assistente eventual de anestesiologia,
escalão 1, índice 120, em regime de contrato administrativo de
provimento no Hospital Distrital de Santarém, S. A. — nomeada,
na sequência de concurso, assistente de anestesiologia, escalão 1,
índice 120, em regime de tempo completo, do quadro transitório
do Subgrupo Hospitalar Capuchos/Desterro, com efeitos a 12 de
Dezembro de 2005.

Despacho n.o 8708/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 7 de Novembro de 2005:
Bárbara Nogueira Araújo Costa do Vale, enfermeira — ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do n.o 2
do artigo 18.o-A 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, por urgente conveniência de serviço, pelo período de três
meses, renovável por um único e igual período, com início em
1 de Agosto de 2005.
22 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Paraíso de Almeida Machado.
Despacho n.o 8709/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 29 de Setembro de 2005:

25 de Novembro de 2005. — Pelo Director de Serviços, o Director
de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, Inácio Oliveira.

Cláudia Maria Moreira Ferreira, enfermeira — ratificado o contrato
de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do n.o 2 do
artigo 18.o-A 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,
por urgente conveniência de serviço, pelo período de três meses,
com início a 1 de Julho de 2005.

Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde

22 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Paraíso de Almeida Machado.

Deliberação n.o 4008/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila
do Conde de 26 de Setembro de 2005:

Despacho n.o 8710/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 7 de Novembro de 2005:

Angelina Santos Costa Maia, técnica principal de análises clínicas
e saúde pública — autorizado o regime de horário acrescido, quarenta e duas horas semanais, com início em 1 de Outubro de 2005,
nos termos do artigo 75.o do Decreto-Lei n.o 564/99, de 21 de
Dezembro.

Sandrina Daniela Oliveira Martins Abreu, enfermeira — ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do n.o 2
do artigo 18.o-A 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, por urgente conveniência de serviço, pelo período de três
meses, renovável por um único e igual período, com início a 2
de Agosto de 2005.

22 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Paraíso de Almeida Machado.
Deliberação n.o 4009/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila
do Conde de 14 de Outubro de 2005:
Rui Manuel Marinho Monteiro Sanhudo, técnico principal de fisioterapia do quadro de pessoal deste Centro Hospitalar — autorizada
a licença sem vencimento até 90 dias, com início em 28 de Novembro
de 2005, nos termos do artigo 74.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de
31 de Março.
22 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Paraíso de Almeida Machado.
Despacho n.o 8706/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 24 de Outubro de 2005:
Daniela Filipa Moreira Delca, Lara Raquel Marques Milhazes, Sílvia
Gracinda Carneiro Ferreira e Sílvia Macedo Salgado Machado,
enfermeiras — ratificados os contratos de trabalho a termo certo,
celebrados ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A 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, por urgente conveniência
de serviço, pelo período de três meses, renovável por um único
e igual período, com início em 8 de Agosto de 205.
22 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Paraíso de Almeida Machado.
Despacho n.o 8707/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 4 de Outubro de 2005, foram ratificados os contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A 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,
por urgente conveniência de serviço, com as enfermeiras inframencionadas, pelo período de três meses, renovável por um único e igual
período, produzindo efeitos nas datas indicadas:

22 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Paraíso de Almeida Machado.
Despacho n.o 8711/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 7 de Novembro de 2005:
Luís Filipe Gonçalves Barbot Lima Pinto — ratificada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do
n.o 4 do artigo 18.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, pelo período de três meses, com início a 13 de Julho
de 2005, para exercer funções inerentes à categoria de técnico especialista de informática grau 1, nível 2.
23 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Paraíso de Almeida Machado.
Despacho n.o 8712/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 7 de Novembro de 2005:
Olinda da Conceição Ribeiro Machado Melo, assistente de farmácia,
da carreira técnica superior de saúde — ratificado o contrato de
trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A 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, pelo período
de três meses, com início a 8 de Agosto de 2005.
23 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Paraíso de Almeida Machado.
Despacho n.o 8713/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 4 de Novembro de 2005:

Sofia Cristina Araújo Ferreira — a partir de 11 de Julho de 2005.
Vânia Ferreira Alves — a partir de 12 de Julho de 2005.

Margarida Rosa Martins Alves Teixeira Moura — ratificado o contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do n.o 4 do
artigo 18.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,
pelo período de três meses, com início a 9 de Agosto de 2005,
para exercer funções inerentes à categoria de técnico superior de
higiene e segurança no trabalho.

22 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Paraíso de Almeida Machado.

23 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Paraíso de Almeida Machado.

