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n.o 51/2005, de 30 de Agosto. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, António Rui de Noronha e Ferreira.
Aviso n.o 121/2006 (2.a série) — AP. — Por despachos dos conselhos de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 6 de Dezembro de 2005 e da Administração Regional
de Saúde do Alentejo de 13 de Setembro de 2005:
Ana Isabel Cruz Páramos, assistente graduada de ginecologia/obstetrícia do quadro público de pessoal do Centro Hospitalar do Baixo
Alentejo, S. A., Hospital José Joaquim Fernandes — transferida,
com parecer favorável das instituições intervenientes, para idêntica
categoria do quadro deste Hospital, ficando exonerada do cargo
anterior à data da aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2005. — O Vogal Executivo, António Rui de
Noronha e Ferreira.
Aviso n.o 122/2006 (2.a série) — AP. — Por despachos dos conselhos de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 28 de Novembro de 2005 e da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 11 de Novembro de 2005:
Nuno Miguel Gomes Fonseca, auxiliar de acção médica do quadro
de pessoal do Hospital de Curry Cabral — transferido, com parecer
favorável das instituições intervenientes, para idêntica categoria do
quadro deste Hospital, ficando exonerado do cargo anterior à data
da aceitação. (isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.
Aviso n.o 123/2006 (2.a série) — AP. — Por deliberação de 29
de Novembro de 2005 do conselho de administração deste Hospital:
Hugo Alexandre Santos Quaresma Candeias Almeida, técnico de
2.a classe de terapia ocupacional da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro deste Hospital — nomeado, após
concurso interno geral de acesso, técnico de 1.a classe, escalão 1,
índice 128, ficando exonerado do cargo anterior à data da aceitação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.

Hospital Distrital de Lamego
Contrato n.o 11/2006 — AP. — Por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde do Centro de
23 de Novembro de 2005:
Mónica Alexandra Costa Oliveira, enfermeira — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, por três meses, a
que corresponde a remuneração mensal E 942,43, com efeitos a
6 de Outubro de 2005.
13 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Manuel Marques Luís.

Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros
o

a

Despacho n. 98/2006 (2. série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros
de 16 de Novembro de 2005:
Maria José Paradela Brás e Maria Armandina Costa Alves Angélico — nomeadas, após concurso interno geral de acesso limitado
para provimento, na categoria de assistente administrativo especialista, da carreira administrativa do quadro de pessoal do Hospital
Distrital de Macedo de Cavaleiros. (Processos isentos de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Albino Choupina Pires.
Despacho n.o 99/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros
de 16 de Novembro de 2005:
Lúcia Otília Domingues Teixeira e Cristina Borges Afonso — nomeadas, após concurso interno de acesso limitado para provimento,

na categoria de técnico de 1.a classe de radiologia da carreira de
técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal do Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros. (Processos isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Albino Choupina Pires.
Despacho n.o 100/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros de 16 de Novembro de 2005:
Emílio Nascimento dos Santos — nomeado, após concurso interno
de acesso limitado para provimento, na categoria de operário principal da carreira de fogueiro, operário altamente qualificado, do
quadro de pessoal do Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros.
(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Albino Choupina Pires.

Hospital Distrital do Montijo
Despacho (extracto) n.o 101/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Hospital Distrital do Montijo
de 25 de Outubro de 2005:
Rolando Vieira Crespo — nomeado provisoriamente, precedendo
concurso externo de ingresso, auxiliar de acção médica da carreira
de pessoal dos serviços gerais, para um lugar no quadro de pessoal
deste Hospital.
Ao abrigo e nos termos do n.o 1 do artigo 127.o e da alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo,
a nomeação produz efeitos a 2 de Novembro de 2005.
28 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Serafim Machado e Sousa.
Despacho (extracto) n.o 102/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Hospital Distrital do Montijo
de 25 de Outubro de 2005:
Maria Teresa Pacheco Lima — nomeada provisoriamente, precedendo concurso externo de ingresso, auxiliar de acção médica, da
carreira de pessoal dos serviços gerais, para um lugar no quadro
de pessoal deste Hospital.
Ao abrigo e nos termos do n.o 1 do artigo 127.o e da alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo,
a nomeação produz efeitos a 2 de Novembro de 2005.
28 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Serafim Machado e Sousa.
Despacho (extracto) n.o 103/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Hospital Distrital do Montijo
de 25 de Outubro de 2005:
Marcos Filipe Douradinha Mendes — nomeado provisoriamente, precedendo concurso externo de ingresso, auxiliar de apoio e vigilância,
da carreira de pessoal dos serviços gerais, para um lugar no quadro
de pessoal deste Hospital.
Ao abrigo e nos termos do artigo 1 do artigo 127.o e da alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo,
a nomeação produz efeitos a 2 de Novembro de 2005.
28 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Serafim Machado e Sousa.

Hospital do Espírito Santo — Évora
Contrato (extracto) n.o 12/2006 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração do Hospital do Espírito Santo — Évora
de 6 de Outubro de 2005 e por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo de 8 de
Novembro de 2005:
Nuno Álvaro Correia Trindade — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A aditado ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, por três meses, para
desempenhar as funções de assistente administrativo, com efeitos

