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de 15 de Janeiro, com alterações introduzidas pelo artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, pelo prazo de três meses, com possibilidade
de renovação por um único e igual período, com os seguintes
profissionais, com categoria equivalente a assistente administrativo e colocação no Centro de Saúde de Loulé, Sub-Região
de Saúde de Faro, com início de funções em 16 de Setembro
de 2005:
Ana Rute Ferreira Martins.
Sónia Júlia Andrade Cabrita Simão.
Vera Lúcia Vieira Palminha.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
6 de Dezembro de 2005. — A Coordenadora, Lurdes Guerreiro.
Aviso n.o 109/2006 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 13 de Setembro de 2005:
Autorizada a celebração de contratos de trabalho 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, com alterações introduzidas pelo artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, pelo prazo de três meses, com possibilidade
de renovação por um único e igual período, com os seguintes
profissionais, com categoria equivalente a enfermeiro de nível I
e colocação no Centro de Saúde de Loulé, Sub-Região de
Saúde de Faro:
Andreia Sofia Rodrigues Batista da Conceição — início em 16 de
Setembro de 2005.
Carina Sofia Branco Serra — início em 10 de Outubro de 2005.
Telma Cristina Barão Martins — início em 16 de Setembro de 2005.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
6 de Dezembro de 2005. — A Coordenadora, Lurdes Guerreiro.
Aviso n.o 110/2006 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 13 de Setembro de 2005:
Autorizada a ratificação dos contratos de trabalho a termo certo,
pelo período de três meses, podendo ser renovável por um
único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com os profissionais
colocados nos centros de saúde da Sub-Região de Saúde de
Faro a seguir indicados:
Centro de Saúde de Olhão:
Maria del Rocio Gomez Pulido, enfermeira de nível 1 — início em
25 de Outubro de 2005.
José Manuel Fernandez Mora, enfermeiro de nível 1 — início em
7 de Novembro de 2005.
Ana Carla Mestre dos Reis, assistente administrativa — início em 6
de Outubro de 2005.
Maria das Dores da C. Frederico, telefonista — início em 16 de Setembro de 2005.
Susana Isabel Mateus C. Castro, auxiliar de apoio e vigilância — início
em 16 de Setembro de 2005.
Centro de Saúde de São Brás de Alportel:
Isabel Maria Lozano Gutiérrez, enfermeira de nível 1 — início em
10 de Outubro de 2005.
Andreias Lilienweiss Ulrich, enfermeiro de nível 1 — início em 16
de Setembro de 2005.
Mariana dos Santos Vitória Flor — auxiliar de apoio e vigilância — início em 16 de Setembro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2005. — A Coordenadora, Lurdes Guerreiro.
Aviso n.o 111/2006 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 11 de Outubro de 2005:
Marta Gisela Ramos de Carvalho da Cunha de Sousa — autorizada
a celebração de contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Serviço Nacional de Saúde, por três meses,
com possibilidade de renovação por um único e igual período, para
o exercício de funções na categoria de técnica de 2.a classe da
carreira técnica superior de serviço social, com colocação no Centro
de Saúde de São Brás de Alportel, Sub-Região de Saúde de Faro,
com início de funções em 14 de Novembro de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Dezembro de 2005. — A Coordenadora, Lurdes Guerreiro.

Aviso n.o 112/2006 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 25 de Outubro de 2005:
Autorizada a primeira e única renovação dos contratos de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o e do artigo 18.o-A do 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, aos seguintes profissionais:
Serviços de âmbito sub-regional de saúde de Faro:
Rosa Maria Neves Sousa, assistente administrativa — com início em
1 de Novembro de 2005.
Marília Rosa Nascimento Santos, auxiliar de apoio e vigilância — com
início em 1 de Novembro de 2005.
Centro de Saúde de Loulé:
Andreia Margarida Ramos Lucas, assistente administrativa — com início em 29 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
16 de Dezembro de 2005. — A Coordenadora, Lurdes Guerreiro.
Aviso n.o 113/2006 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 2 de Novembro de 2005:
Maria Ascensão Lourenço Pinhota, auxiliar de acção médica principal — autorizada a transferência do quadro de pessoal do Centro
Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A., para o quadro de pessoal
do Centro de Saúde de Lagos, Sub-Região de Saúde de Faro. (Isento
de fiscalização prévia no Tribunal de Contas.)
16 de Dezembro de 2005. — A Coordenadora, Lurdes Guerreiro.
Rectificação n.o 2/2006 — AP. — Por ter saído com inexactidão
o aviso n.o 7901/2005 (2.a série) — AP publicado no apêndice n.o 155
ao Diário da República, 2.a série, n.o 227, de 25 de Novembro de
2005, rectifica-se que onde se lê «Maria de los Reyes Garcia Rocheta»
deve ler-se «Maria de los Reyes Garcia Gómez». (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Coordenadora, Lurdes Guerreiro.

Administração Regional de Saúde do Centro
Despacho n.o 9/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 25
de Outubro de 2005 do Ministro da Saúde e nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 88/2005, de 3 de Junho,
e no n.o 6 do artigo 56.o do Decreto-Lei n.o 157/99, de 10 de Maio,
nomeio em comissão de serviço, para o exercício das funções de directora do Centro de Saúde de Penela, a licenciada Maria Isabel Val-do-Rio Paiva Osório Ruas Costa, cujo perfil e aptidão para o desempenho do cargo são evidenciados na sinopse curricular que se anexa
ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.
O presente despacho produz efeitos a partir de 27 de Outubro
de 2005.
2 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
João Pedro Pimentel.
Sinopse curricular
Nome: Maria Isabel Val-do-Rio Paiva Osório Ruas Costa.
Data de nascimento: 16 de Abril de 1955.
Natural de Lourenço Marques, Moçambique.
Estado civil: casada.
Experiência profissional:
Situação actual: exerce funções de clínica geral/medicina familiar no
Centro de Saúde de Penela, efectuando consultas nas Extensões
de Saúde de Cumieira, Espinhal e Rabaçal e S. A. P. na sede
do centro de saúde.
Novembro de 1987-2003: exerceu funções de chefe de cuidados personalizados, coordenação da área de idosos no centro de saúde.
5 de Agosto de 1987: iniciou funções de médica de clínica geral no
Centro de Saúde de Penela, prestou assistência ao sector de internamento até Junho de 2003, data em que foi extinto, com a mudança
para as novas instalações.
Dezembro de 1983-Agosto de 1987: exerceu funções de médica de
clínica geral no Centro de Saúde de Carregal do Sal, distrito de
Viseu, efectuando consultas na extensão de Cabanas de Viriato
e efectuando consultas, S. A. P. e assistência ao sector de internamento na sede do centro de saúde, em Oliveira do Conde.

