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partir de 10 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.
Aviso n.o 8308/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 22 de Março de 2005 e
ratificação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Algarve de 18 de Outubro de 2005:
Andreia Sofia de Sousa Godinho Ferreira, assistente administrativa — autorizada a ratificação da renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com efeitos a
partir de 7 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.
Aviso n.o 8309/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 6 de Abril de 2005 e ratificação do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Algarve de 18 de Outubro de 2005:
Ana Margarida Mendes Machado, Nádia Margarida Pimenta Gregório
e Sandrina Candeias Correia — autorizada a ratificação da renovação dos contratos de trabalho a termo certo, pelo prazo de três
meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, com efeitos a partir de 17 de Abril de 2005, para o
exercício de funções equivalentes às da categoria de assistente administrativo. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.
o

dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para o exercício
de funções correspondentes a assistente administrativo. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo, José Albino e Silva.

Hospital Doutor José Maria Grande
Despacho n.o 8721/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Doutor José Maria Grande
de 8 de Novembro de 2005:
Henrique Manuel Alcaide de Jesus, assistente hospitalar de ortopedia — autorizada a passagem ao regime de trabalho de tempo completo, trinta e cinco horas semanais, com efeitos a partir de 8 de
Novembro de 2005.
22 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Joaquim Filomeno Duarte Araújo.

Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira
Despacho n.o 8722/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
12 de Setembro de 2005 do conselho de administração deste Hospital,
ratificado em 3 de Novembro de 2005 pelo conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro:
Ana Cristina Mariano Valeriano e Annabell Mendes Talhadas, enfermeiras — renovados os contratos de trabalho a termo certo, pelo
período de três meses, com efeitos a partir de 26 de Outubro de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Ventura Fernandes dos Santos.

Hospital Dr. Francisco Zagalo

a

Aviso n. 8310/2005 (2. série) — AP. — Por despachos dos conselhos de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 26 de Julho de 2005 e da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 2 de Setembro de 2005:
Márcia Maria Pacheco Custódio Domingos, técnica de 2.a classe de
farmácia do quadro de pessoal do Hospital de Santa Cruz,
S. A. — transferida, com parecer favorável das instituições intervenientes, para idêntica categoria do quadro deste Hospital, ficando
exonerada do cargo anterior à data da aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Novembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.
Deliberação n.o 4025/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 16 de Novembro de 2005:
Dr. Rui Manuel Metelo Branco, chefe de serviço de oftalmologia — nomeado em comissão de serviço director do serviço de oftalmologia, com efeitos a partir de 21 de Novembro de 2005.
17 de Novembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.

Hospital Distrital de Pombal
Aviso n.o 8311/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 23 de Novembro de 2005:
Sílvia Jorge, enfermeira, nível 1, a exercer funções em regime de
contrato administrativo de provimento na Sub-Região de Saúde
de Leiria, Centro de Saúde das Caldas da Rainha — nomeada, precedente de concurso interno geral de ingresso e considerada a respectiva cabimentação orçamental, para lugar de idêntica categoria
do quadro de pessoal do Hospital Distrital de Pombal, com efeitos
a 1 de Dezembro de 2005, considerando-se exonerada do anterior
lugar naquela data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
Por deliberação do conselho de administração de 3 de Novembro
de 2005, ratificada pelo conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro em 11 de Novembro de 2005:
Angelina da Conceição Valério — renovado por mais três meses
improrrogáveis, com efeitos a 1 de Novembro de 2005, o contrato
de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção

Deliberação n.o 4026/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 25 de Outubro de 2005, foram
nomeados definitivamente, precedendo concurso interno geral de
acesso, assistentes administrativos principais, com efeitos a partir de
1 de Novembro de 2005, ficando exonerados do lugar que ocupam
à data da nova aceitação, os seguintes assistente administrativos:
António Alberto Pereira Costa.
António José Marques Sá.
Ester Duarte Gomes Oliveira.
José Manuel Rodrigues Catarino.
Marcionila Moreira Mendonça Andrade.
Maria de Fátima de Oliveira Pinto Lopes Rodrigues, Maria Ermelinda
Borges Basílio.
Marina Inês Pinho Graça.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva, Ana Lúcia Castro.
Deliberação n.o 4027/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 25 de Outubro de 2005, foram
nomeados definitivamente, precedendo concurso interno geral de
acesso, assistentes administrativos especialistas, com efeitos a partir
de 1 de Novembro de 2005, ficando exonerados do lugar que ocupam
à data da nova aceitação, os seguintes assistente administrativos
principais:
Maria Elisabete Dias Reis.
Maria Isabel Gomes Oliveira Pachão.
Maria Luísa Costa Carvalho, Maria Teresa Mendes da Rocha.
Rosa do Carmo Monteiro Borges Barbosa.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva, Ana Lúcia Castro.

Hospital do Espírito Santo — Évora
Contrato (extracto) n.o 2166/2005 — AP. — Por deliberações do
conselho de administração do Hospital do Espírito Santo — Évora
de 1 de Setembro de 2005 e do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo de 13 de Outubro de 2005:
Maria Fernanda Cabo Malheiro — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A, aditado ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
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pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, por três meses, para
desempenhar as funções de assistente administrativa, com efeitos
a partir de 30 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três
meses, com início a partir de 27 de Junho de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

4 de Novembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, José Hermano Cosinha.

28 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.

Hospital de Joaquim Urbano

Deliberação n.o 4032/2005 — AP. — Por deliberação de 23 de
Junho de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 13 de Outubro de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:

Deliberação n.o 4028/2005 — AP. — Por deliberação do presidente do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 7 de Novembro de 2005:
Andreia Marisa Esteves Pinto, técnica superior de 2.a classe, regime
geral — ratificado o contrato de trabalho a termo certo, celebrado
ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, com efeitos
a partir de 1 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Vítor Guilherme Campos da Silva Pereira Vicente, técnico de informática, grau 1, nível 1 — autorizada a celebração de contrato a
termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, pelo período de três meses, com início a partir
de 1 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

18 de Novembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Vogal Executivo, Luís Matias.

28 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.

Hospital de José Luciano de Castro
Aviso n.o 8312/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Hospital José Luciano de Castro — Anadia
de 10 de Novembro de 2005:
Anabela da Conceição Almeida Marques Costa e Maria da Conceição
Martins dos Santos Moura Póvoa, técnicas principais de radiologia
do quadro de pessoal do Hospital José Luciano de Castro — Anadia — nomeadas na categoria de técnicas especialistas de radiologia
do mesmo quadro de pessoal, com efeitos a partir de 1 de Dezembro
de 2005, na sequência de concurso interno de acesso limitado.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Afonso.

Hospital do Litoral Alentejano
Deliberação n.o 4029/2005 — AP. — Por deliberação de 23 de
Junho de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 7 de Outubro de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Clélia Filipa Mendes Cordeiro, técnica de 2.a classe de radiologia — autorizada a renovação do contrato a termo certo, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período
de três meses, com início a 28 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Março de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 4030/2005 — AP. — Por deliberação de 25 de
Agosto de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 7 de Outubro de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Carla Alexandra Nunes Pinheiro, enfermeira — autorizada a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, com
início a partir de 5 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 4031/2005 — AP. — Por deliberação de 23 de
Junho de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 13 de Outubro de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Ana Rita Lameira Canhestro, técnica de 2.a classe de farmácia — autorizada a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3

Deliberação n.o 4033/2005 — AP. — Por deliberação de 7 de
Julho de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 7 de Outubro de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Liliana Sofia dos Santos Carvalho, enfermeira — autorizada a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, com
início a partir de 5 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 4034/2005 — AP. — Por deliberação de 25 de
Agosto de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 7 de Outubro de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Nuno Manuel Lança Carlos, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três
meses, com início a partir de 5 de Setembro de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 4035/2005 — AP. — Por deliberação de 5 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 13 de Outubro de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Edite Salomé Horta, auxiliar de acção médica — autorizada a renovação de contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, com
início em 1 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 4036/2005 — AP. — Por deliberação de 2 de
Junho de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificado por deliberação de 13 de Outubro de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Filipe José Gameiro da Silva Gonçalves de Assunção, técnico de
2.a classe de instalações e equipamentos — autorizada a celebração
de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, com

