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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.
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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.

