11

APÊNDICE N.o 2 — II SÉRIE — N.o 5 — 6 de Janeiro de 2006
Sub-Região de Saúde do Porto
Deliberação n.o 16/2006 — AP. — Por despacho de 7 de Novembro de 2005 da vogal do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte, ratificadas as celebrações dos contratos
de trabalho a termo resolutivo certo, pelo período de três meses,
em regime de trinta e cinco horas semanais, para a Administração
Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, com
as enfermeiras abaixo designadas:
Centro de Saúde de Bonfim e Batalha, Unidade da Batalha:

Centro de Saúde de Arcozêlo e Boa Nova, Unidade da Boa
Nova:
Cidália do Carmo Santos Silva.
Centro de Saúde de Negrelos:
Edite Estrela Torres Andrade.
Centro de Saúde de Marco de Canaveses:
Eugénia Maria Moreira Pinto.
Centro de Saúde de Paredes e Rebordosa, Unidade de Paredes:

Cátia Sofia Costa Almeida — início em 16 de Agosto de 2005.
Genialda Adelaide Ventura Rebelo Camilo — início em 12 de Agosto
de 2005.
Gustavo Luís Almeida Lucas — início em 17 de Agosto de 2005.

Maria Fátima Bourbon e Couto C. Meireles.

21 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

Dulce Maria Santos Figueiredo.

o

Deliberação n. 17/2006 — AP. — Por despacho de 30 de Setembro de 2005 da vogal do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte:
Ratificadas as celebrações dos contratos de trabalho a termo
resolutivo certo, pelo período de três meses, em regime de
tinta e cinco horas semanais, entre a Administração Regional
de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, e as assistentes administrativas abaixo designadas:
Centro de Diagnóstico Pneumológico do Porto:
Fátima Jesus Seixas Cordeiro Amaro — início em 18 de Julho de
2005.
Sónia Andreia Fernandes Lamego — início em 18 de Julho de 2005.
Tânia Alexandra Carneiro Pires — início em 12 de Julho de 2005.
Teresa Joana Sá Pinto Sá Pereira — início em 18 de Julho de 2005.
6 de Dezembro de 2005. — Pela Coordenadora, a Chefe de Divisão
de Gestão e de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.
Despacho n.o 59/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 13 de Outubro de 2005:
Ratificadas as renovações dos contratos de trabalho a termo resolutivo certo, pelo período de três meses, em regime de trinta
e cinco horas semanais, entre a Administração Regional de
Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, Centro de
Saúde de Gondomar e Foz de Sousa, Unidade de Gondomar/RRE Sete Caminhos, e as auxiliares de apoio e vigilância
abaixo designadas:
Adalgisa Maria Cardoso Ribeiro — com efeitos a 10 de Agosto de
2005.
Madalena Conceição Ramos Oliveira Santos — com efeitos a 9 de
Agosto de 2005.
30 de Novembro de 2005. — Pela Coordenadora, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

Centro de Saúde de Santo Tirso:
9 de Dezembro de 2005. — Pela Coordenadora, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.
Despacho n.o 62/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 14
de Dezembro de 2005 da directora de serviços de Administração Geral,
no uso de competência delegada, foi autorizada a nomeação definitiva,
com efeitos à data do despacho, na categoria de técnico especialista
de saúde ambiental, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica,
para o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do
Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, para os respectivos Centros
de Saúde, dos profissionais abaixo designados:
Centro de Saúde de Barão do Corvo:
António Augusto Gonçalves Leite.
Centro de Saúde de Felgueiras:
António José Nunes Barros.
Centro de Saúde da Maia e Águas Santas, Unidade da Maia:
Manuel Tomás Nogueira Bessa Menezes.
Centro de Saúde de Penafiel e Termas de São Vicente, Unidade
de Penafiel:
António Ferreira Cardoso.
15 de Dezembro de 2005. — Pela Coordenadora, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo
Despacho (extracto) n.o 63/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo
de 30 de Março de 2005, no uso da competência delegada, ratificado
por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte em 4 de Agosto de 2005:

Rosa Angelina Garrido de Sousa Mota — autorizada a nomeação definitiva, com efeitos à data do despacho, na categoria de assessora
principal, área de gestão e financeira, da carreira técnica superior
do regime geral, para o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, serviços
de âmbito sub-regional.

Dr. Ivan Vicente Serandão Rodrigues — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de assistente de clínica geral, para o Centro de Saúde de Valença, da
Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três
meses, com a possibilidade de prorrogação por único e igual
período, ao abrigo do n.o 3 ao 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 11 de Abril de
2005.

9 de Dezembro de 2005. — Pela Coordenadora, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

30 de Novembro de 2005. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

o

a

Despacho n. 60/2006 (2. série) — AP. — Por despacho da
coordenadora da Sub-Região de Saúde do Porto de 5 de Dezembro
de 2005:

Despacho n.o 61/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho da
coordenadora da Sub-Região de Saúde do Porto de 5 de Dezembro
de 2005, foi autorizada a nomeação definitiva, com efeitos à data
do despacho, na categoria de técnico superior de 1.a classe de serviço
social, da carreira técnica superior de serviço social, para o quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região
de Saúde do Porto, para os respectivos Centros de Saúde dos profissionais abaixo designados:
Centro de Saúde da Maia e Águas Santas, Unidade de Águas
Santas:
Alzira Luísa Pereira Resende.

Despacho (extracto) n.o 64/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo
de 23 de Fevereiro de 2005, no uso da competência delegada, ratificado
por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte em 7 de Setembro de 2005:
Dr. José António Perez Rojo — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções de assistente de
clínica geral, para o Centro de Saúde de Valença, da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com
a possibilidade de prorrogação por 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 Decre-
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to-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 1 de Março de 2005.
30 de Novembro de 2005. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 65/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 5 de Dezembro de 2005, do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, no uso de competência delegada,
foi nomeado, ao abrigo do disposto no artigo 5.o, n.os 1 e 2 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, precedendo concurso
interno de ingresso na categoria de telefonista, carreira de telefonista,
do quadro de pessoal dos serviços de âmbito sub-regional, o seguinte
funcionário:
Centro de Saúde de Viana do Castelo:
Daniela de Morais Pimenta.
7 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, Manuel João Carneiro.

interno de acesso limitado na categoria de assistente administrativo
especialista, carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal
dos serviços de âmbito sub-regional, a seguinte funcionária:
Centro de Saúde de Barroselas:
Maria da Glória Gonçalves Pereira.
12 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, Manuel João Carneiro.
Despacho (extracto) n.o 71/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 14 de Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, no uso de competência delegada,
foram nomeados na categoria de assistente da carreira médica de
clínica geral, ao abrigo do disposto no artigo 5.o e nos n.os 1 e 2
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, precedendo
concurso interno geral de âmbito sub-regional para provimento de
oito lugares na categoria de assistente/assistente graduado da carreira
médica de clínica geral do quadro de pessoal dos serviços de âmbito
sub-regional, os seguintes funcionários:
Centro de Saúde de Melgaço:

Despacho (extracto) n.o 66/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 7 de Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, no uso de competência delegada,
foram nomeados, ao abrigo do disposto no artigo 5.o, n.os 1 e 2 do
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, precedendo
concurso interno de acesso limitado, na categoria de assistente administrativo especialista, carreira de assistente administrativo, do quadro
de pessoal dos serviços de âmbito sub-regional, os seguintes funcionários:

Raquel Ranha Teixeira Dias.
Centro de Saúde de Valença:
José Luís Rodriguez Sanchez.
Centro de Saúde de Viana do Castelo:
Maria Bernardete Silva Lopes.
Centro de Saúde de Barroselas:

Centro de Saúde de Monção:

Antónia Lomba Lomba.

Rosa Teresa Cruz Gonçalves Fernandes.
Maria Luísa Rodrigues Araújo.
Maria Ester Alves Gonçalves Teixeira.
Humberto Sérgio Teixeira.

Centro de Saúde de Paredes de Coura:
Maria Victória Blanco Gonzalez.

12 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, Manuel João Carneiro.
Despacho (extracto) n.o 67/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 7 de Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, no uso de competência delegada,
foi nomeado ao abrigo do disposto no artigo 5.o, n.os 1 e 2 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, precedendo concurso
interno de acesso limitado, na categoria de assistente administrativo
especialista, carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal
dos serviços de âmbito sub-regional, o seguinte funcionário:
Centro de Saúde de Melgaço:

Centro de Saúde de Monção:
Maria Dolores Gonzalez Torres.
Centro de Saúde de Ponte de Lima:
Maria Dolores Zapata Rodriguez.
Centro de Saúde de Arcos de Valdevez:
Fabiola Manuela Oliveira Ferreira.
15 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, Manuel João Carneiro.

Josefa da Conceição Rocha Pereira.
12 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, Manuel João Carneiro.
o

a

Despacho (extracto) n. 68/2006 (2. série) — AP. — Por despacho de 7 de Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, no uso de competência delegada:
Joana do Paço Ramalhosa — nomeada, ao abrigo do disposto no
artigo 5.o e nos n.os 1 e 2 do artigo 6.o Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, precedendo concurso interno de acesso limitado,
na categoria de técnica superior 1.a classe, carreira de técnico superior, do quadro de pessoal dos serviços de âmbito sub-regional,
da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo.

Sub-Região de Saúde de Vila Real
Despacho n.o 72/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 28 de Novembro de 2005, foi ratificada a renovação
do contrato a termo certo celebrado com a médica Rosa Maria Correia
Soares, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, que teve início em 4 e até 31 de Julho de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2005. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.

12 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, Manuel João Carneiro.
Despacho (extracto) n.o 69/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 7 de Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, no uso de competência delegada,
foi nomeada, ao abrigo do disposto no artigo 5.o, n.os 1 e 2 do artigo 6.o
Decreto-Lei n.o 427/89, 7 de Dezembro, precedendo concurso interno
de acesso limitado na categoria de assistente admistrativo especialista,
carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal dos serviços
de âmbito sub-regional, a seguinte funcionária:
Centro de Saúde de Ponte da Barca:
Rosa Maria Marinho Cerqueira Barbosa.
12 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, Manuel João Carneiro.
Despacho (extracto) n.o 70/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 7 de Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, no uso de competência delegada,
foi nomeada, ao abrigo do disposto no artigo 5.o, n.os 1 e 2 do artigo 6.o
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, precedendo concurso

Direcção-Geral da Saúde
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha
Despacho n.o 73/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Centro Hospitalar
de 7 de Julho de 2005, ratificado pelo conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro em 23 de Setembro
de 2005:
Édi Rodrigues da Silva, auxiliar de acção médica — renovado o contrato de trabalho a termo certo, com efeitos à data indicada, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, desde 16 de Agosto até 15 de Novembro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria do Rosário Sabino.

