APÊNDICE N.o 2 — II SÉRIE — N.o 5 — 6 de Janeiro de 2006
Despacho n.o 74/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Centro Hospitalar
de 10 de Outubro de 2005, ratificado por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro
de 23 de Novembro, foram autorizadas as renovações dos contratos
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,
entre este Centro Hospitalar e as auxiliares de acção médica:
Maria Madalena Costa Gonçalves Ferreira Gomes — de 23 de Outubro de 2005 a 22 de Janeiro de 2006.
Maria João Martinho Amaro — de 23 de Outubro de 2005 a 22 de
Janeiro de 2006.
Ana Paula Lemos Moreira — de 1 de Novembro de 2005 a 31 de
Janeiro de 2006.
Agostinha Lopes Cunha Magalhães — de 1 de Novembro de 2005
a 31 de Janeiro de 2006.
Ofélia Maria Sousa Graciano — de 1 de Novembro de 2005 a 31
de Janeiro de 2006.
Ana Sofia Ferreira Anacleto — de 1 de Novembro de 2005 a 31 de
Janeiro de 2006.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria do Rosário Silva Sabino.
Despacho n.o 75/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Centro Hospitalar
de 14 de Outubro de 2005, ratificado por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro
de 23 de Novembro de 2005:
Rui Miguel Cipriano Gomes, auxiliar de acção médica — celebrado
contrato de trabalho a termo certo com este Centro Hospitalar,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março, com efeitos de 24 de Outubro de 2005 a 23 de Janeiro
de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria do Rosário Silva Sabino.
Despacho n.o 76/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Centro Hospitalar
de 27 de Outubro de 2005, ratificado por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro
de 23 de Novembro de 2005:
Paula Maria Jesus Ramalhete Daniel, auxiliar de acção médica —
autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo com
este Centro Hospitalar, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com efeitos de 2 de Novembro de 2005 a 1 de Fevereiro de 2006. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria do Rosário Silva Sabino.

Centro Hospitalar de Cascais
Aviso n.o 114/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 14 de Setembro de 2005:
Daniel José Montalto e Frade, assistente hospitalar graduado do serviço de cirurgia do Hospital Condes de Castro Guimarães, integrado
no Centro Hospitalar de Cascais — autorizada a reformulação do
pedido de licença sem vencimento por um ano para licença sem
vencimento de longa duração, ao abrigo do n.o 1 artigo 78.o do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.o 117/99,
de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.o 157/2001, de 11 de Maio,
com início a 19 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.

Centro Hospitalar de Coimbra
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Despacho n. 77/2006 (2. série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 3 de
Novembro de 2005 e do conselho de administração dos Hospitais
da Universidade de Coimbra de 23 de Novembro de 2005 (isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas):
Emília Maria Antunes Gomes de Faria, assistente de imunoalergologia
do quadro de pessoal dos Hospitais da Universidade de Coim-
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bra — autorizada a acumular funções públicas com este Centro Hospitalar de Coimbra, em regime de oito horas semanais.
7 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, José Miguel Perpétuo.
Despacho n.o 78/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do presidente do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Centro de 9 de Setembro de 2005 (isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas):
Manuel Augusto Ribeiro Ramos, assistente de cicurgia pediátrica do
quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia — autorizada a sua transferência para o quadro de pessoal
do Centro Hospitalar de Coimbra, em regime de dedicação exclusiva, quarenta e duas horas/semana, com efeitos a 12 de Dezembro
de 2005, ao abrigo do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.o 218/98, de 17
de Julho.
7 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, José Miguel Perpétuo.
Despacho n.o 79/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 17 de Novembro de 2005 (isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas):
Beatriz Pinto de Sá Borges e Umbelina Maria de Fátima Aguileira
Antunes Rebelo — nomeadas definitivamente, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a 24 de Novembro de 2005, no
quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra, na categoria
de técnico especialista de 1.a classe (análises clínicas e de saúde
pública) a remunerar nos termos do mapa II do Decreto-Lei
n.o 564/99, de 21 de Dezembro.
7 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, José Miguel Perpétuo.
Despacho n.o 80/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 7 de
Dezembro de 2005 (isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas):
Aida Maria Matos Baptista Almeida, técnica de 1.a classe (radiologia)
da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal
do Centro Hospitalar de Coimbra — autorizada a acumular funções
públicas, em regime de doze horas semanais.
Ana Clara Ladeiro Machado, técnica de 1.a classe (radiologia) da
carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal
do Centro Hospitalar de Coimbra — autorizada a acumular funções
públicas, em regime de doze horas semanais.
Fernanda Maria da Silva Carvalho André, técnica principal (radiologia) da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro
de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra — autorizada a acumular funções públicas, em regime de doze horas semanais.
Joaquim Manuel Cabanal Oliveira, assistente graduado (ortopedia)
da carreira médica do quadro de pessoal do Centro Hospitalar
de Coimbra — autorizado a acumular funções privadas, em regime
de quinze horas semanais.
Maria José de Almeida Dias dos Santos, técnica principal (radiologia)
da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal
do Centro Hospitalar de Coimbra — autorizada a acumular funções
públicas, em regime de oito horas semanais.
Mário António dos Santos Carvalho, técnico de 2.a classe (cardiopneumologia) da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do
quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra — autorizado
a acumular funções públicas, em regime de quatro horas semanais.
Paula Elisabete Dinis Rodrigues, técnica de 2.a classe (cardiopneumologia) da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro
de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra — autorizada a acumular funções públicas, em regime de oito horas semanais.
Teresa de Jesus Semedo Fidalgo, assistente principal (laboratório)
da carreira técnica superior de saúde do quadro de pessoal do
Centro Hospitalar de Coimbra — autorizada a acumular funções
públicas, em regime de oito horas semanais.
13 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, José Miguel Perpétuo.
Rectificação n.o 4/2006 — AP. — Na publicação inserta no Diário
da República, 2.a série, n.o 198, apêndice n.o 136, de 14 de Outubro
de 2005, a p. 14, saiu com uma incorrecção o contrato (extracto)
1714/2005 — AP, pelo que se rectifica que onde se lê «Sónia Maria
Pereira Matias Gonçalves, assistente eventual de pediatria médica
[. . .] 5 de Setembro de 2005» deve ler-se «Sónia Maria Pereira Matias

