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a partir de 28 de Maio de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

a partir de 3 de Agosto de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.

17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.

Despacho (extracto) n.o 8862/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 14 de Janeiro de 2005, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 11 de Março de 2005:

Despacho (extracto) n.o 8867/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 4 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 11 de Março de 2005:

Vítor Manuel Prata Magalhães, auxiliar de apoio e vigilância — autorizada a celebração 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 29 de Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Paulo Manuel Nogueira Pires, auxiliar de apoio e vigilância — autorizada a celebração de 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 5 de Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.

17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.

Despacho (extracto) n.o 8863/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 9 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 11 de Março de 2005:

Despacho (extracto) n.o 8868/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador do vogal executivo do conselho de administração
de 15 de Julho de 2004, ratificado por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 9 de Março de 2005:

António Rodrigues Baptista, auxiliar de apoio e vigilância — autorizada a celebração 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 5 de Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Ana Paula Rodrigues Morais, assistente administrativa — autorizada
a celebração de 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 7 de Julho de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 8864/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração de 28 de Outubro de 2004, ratificada por deliberação do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
9 de Março de 2005:
Patrícia Trindade Gonçalves, administradora hospitalar — autorizada
a celebração de 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 2 de Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 8865/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 11 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Antonieta Fátima Melo Ávila, administradora hospitalar — autorizada
a celebração 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 13 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 8866/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração de 25 de
Agosto de 2004, ratificada por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo de 9 de Março de 2005:
Dália Maria Freitas Oliveira, administradora hospitalar — autorizada
a celebração de 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos

17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 8869/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 7 de Fevereiro de 2005, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Ana Elisabete Loureiro Gema, assistente administrativa — autorizada
a celebração 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 4 de Dezembro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 8870/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 26 de Maio de 2005, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Anabela Rodrigues Tavares, assistente administrativa — autorizada
a celebração de 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 3 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
17 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.

Hospital de São João
Contrato (extracto) n.o 2177/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 28 de Setembro de 2005:
Sofia Gonçalves Correia, técnica estagiária — autorizada a celebração
de 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,
aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
a partir de 4 de Outubro de 2005, a remunerar por referência
ao escalão 1, da tabela indiciária do grupo de pessoal técnico.
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Mónica Deolinda Prata Carvalho M. Sabença, secretária recepcionista — autorizada a celebração de 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, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, a partir de 15 de Outubro de 2005,
a remunerar por referência ao escalão 1, da tabela indiciária do
grupo de pessoal técnico profissional.
João Vítor Silva Rodrigues, Juliana Ângela Machado Salgado, Raquel
Filipa Oliveira Gaspar e Vera Lúcia Barros Nibra, enfermeiros — autorizada a celebração de contratos 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, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, a partir de 13, 12 e 15 de Outubro
de 2005, respectivamente, a remunerar por referência ao escalão 1,
da tabela indiciária do grupo de pessoal de enfermagem.
Diana Isabel Santos Blanquet Correia, Eunice Maria Sousa Ferreira,
Hélder Ricardo Correia Teixeira Ribeiro e Ricardo Filipe Silva
Fernandes, assistentes administrativos — autorizada a celebração
de contratos 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,
aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
a partir de 15, 18, 12 e 4 de Outubro de 2005, respectivamente,
a remunerar por referência ao escalão 1, da tabela indiciária do
grupo de pessoal administrativo.
Maria Lúcia Paiva Seidi, auxiliar de acção médica — autorizada a
celebração de 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, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março, a partir de 18 de Outubro de 2005, a remunerar
por referência ao escalão 1, da tabela indiciária do grupo de pessoal
dos serviços gerais.
António Manuel Sousa Moreira, Bernardino Luís Silva Ramos e Luís
Alexandre Almeida Vieira, auxiliares de apoio e vigilância — autorizada a celebração de contratos 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, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, a partir de 13, 25 e 19 de Outubro de 2005,
respectivamente, a remunerar por referência ao escalão 1, da tabela
indiciária do grupo de pessoal dos serviços gerais.
14 de Novembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 8871/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração de 9 de Novembro de 2005:
Antónia Santos Pinto — autorizada a nomeação definitiva para o lugar
de técnica superior assessora principal, área de psicologia, da carreira técnica superior do regime geral, do quadro de pessoal deste
Hospital, ficando exonerada do cargo anterior a partir da data da
aceitação de nomeação.
Ana Maria Alves Hering e Teresa Maria Carvalho Sá Carneiro Ferreira Couto Lopes — autorizada a nomeação definitiva para o lugar
de assessor superior, ramo farmácia, da carreira técnica superior
de saúde, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exoneradas
do cargo anterior a partir da data da aceitação de nomeação.
Rosa Maria Vilares Araújo Santos — autorizada a nomeação definitiva para o lugar de assistente principal, da carreira técnica superior de saúde, ramo de nutrição, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerada do cargo anterior a partir da data da aceitação de nomeação.
Maria Isabel Sousa Garcia Lema, Maria João Ilharco Pereira Gonçalves Tavares Silveira, Maria Conceição Sousa Adriano Soares,
Darcília Maria Silva Pereira Rocha, Maria José Haettich Mota,
Joaquina Maria Pinto Silva, John David Stevenson e Susana Maria
Fragoso Rebelo Mesquita — autorizada a nomeação definitiva para
o lugar de técnico superior principal da carreira técnica superior
do regime geral, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerados do cargo anterior a partir da data da aceitação de
nomeação.
António Guimarães Silva — autorizada a nomeação definitiva para
o lugar de técnico profissional especialista, da carreira de fiscal
de obras, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerado
do cargo anterior a partir da data da aceitação de nomeação.
Artur Eduardo Macedo Teles Ferreira Abreu, Vítor Manuel Morais
Oliveira e Ana Maria Príncipe Oliveira Faria — autorizada a
nomeação definitiva para o lugar de técnico especialista de radiologia, da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, do quadro
de pessoal deste Hospital, ficando exonerados do cargo anterior
a partir da data da aceitação de nomeação.
José Bento Sousa Almeida e Paula Cristina Silva Cardoso — autorizada a nomeação definitiva para o lugar de técnico especialista
de radiologia, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica,
do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerados do cargo
anterior, a partir da data da aceitação de nomeação.

João Augusto Moniz Garrido Silva — autorizada a nomeação definitiva para o lugar de técnico especialista de 1.a classe de radiologia,
da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerado do cargo anterior a partir
da data da aceitação de nomeação.
(Isentos de declaração de conformidade do Tribunal de
Contas.)
17 de Novembro de 2005. — A Responsável pelo Serviço de Recursos Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 8872/2005 (2.a série) — AP. — Por
despachos do conselho de administração deste Hospital de 16 de
Novembro de 2005:
Maria Filomena Soares Cardoso — nomeada, por concurso, para o
cargo de chefe de serviço de obstetrícia, da carreira médica hospitalar, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerada
do cargo anterior após aceitação de nomeação.
Natália José Ribeiro de Almeida Teixeira e Margarida Fernandes
Tavares — nomeadas, por concurso, para o cargo de assistente de
infecciologia da carreira médica hospitalar, do quadro de pessoal
deste Hospital.
Esmeralda Maria Ferreira Rodrigues da Silva — nomeada, por concurso, para o cargo de assistente de pediatria médica, da carreira
médica hospitalar, do quadro de pessoal deste Hospital.
(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

Hospital de São José de Fafe
Deliberação (extracto) n.o 4099/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 28 de Setembro de 2005:
Anabela Granjo Rodrigues, enfermeira do quadro de pessoal do Hospital de São José de Fafe — autorizado o regime de trabalho de
horário acrescido de quarenta e duas horas semanais, ao abrigo
do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, pelo
período de seis meses, com início em 1 de Outubro de 2005.
22 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.

Hospital de São Marcos
Contrato n.o 2178/2005 — AP. — Por despacho do Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 28 de Dezembro de 2004,
foram celebrados contratos administrativos de provimento, por
urgente conveniência de serviço, com os médicos internos do internato
médico, realização do ano comum, a que corresponde actualmente
a remuneração mensal prevista no Decreto-Lei n.o 11/2005, de 6 de
Janeiro de 2005, com efeitos desde 1 de Janeiro de 2005:
Ana da Conceição Fernandes Rodrigues.
Ana Filipa Martins Ferreira.
Ana Isabel Fernandes Viana Nascimento.
Ana Isabel Morgado de Carvalho.
Ana Paula Lopes Gomes.
António José Polónia Rodrigues de Oliveira.
Arnaldo Francisco Andrade Cerqueira.
Arnaldo Manuel Amorim da Silva Pires.
Belisa Andreia da Silva Vides.
Carlos Norberto Pinto da Silva.
Clara Sofia Bairrada Diogo.
Cristiana Paula Martins Coelho Ribeiro.
Cristiana Sofia da Rocha Sousa.
David de Martinho.
Filomena Manuela Lopes Reys.
Graça Maria Quelhas Horta.
Isabel Maria Botelho Gomes.
Joana Clara Gomes Rocha.
João Moreira Pinto.
Luís Manuel Oliveira da Fonseca.
Margarida Isabel Teixeira Guedes Marques.
Maria Ângela Gomes Cerqueira.
Marta de Lurdes Fernandes Alves.

