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nistração Regional de Saúde do Alentejo, por sua deliberação de
28 de Novembro de 2005:
Tânia Cristina Mendes Faria — ratificação da renovação do contrato
de trabalho a termo certo, por um período de três meses, com
início em 1 de Dezembro de 2005, nos termos do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, visando
o exercício das funções inerentes à categoria de enfermeira, da
carreira de pessoal de enfermagem. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva, Rosa Maria M. S.
do Paço Salgueira.
Deliberação (extracto) n.o 164/2006 — AP. — Por despacho
vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de
de Outubro de 2005, ratificado pelo conselho de administração
Administração Regional de Saúde do Alentejo por deliberação
28 de Novembro de 2005:

da
31
da
de

Teresa Maria Gonçalves Sá Almeida Abreu — ratificada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, por um período de três
meses, com início em 12 de Dezembro de 2005, nos termos do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Carreira
do Pessoal de Enfermagem. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva, Rosa Maria M. S.
do Paço Salgueira.
Deliberação (extracto) n.o 165/2006 — AP. — Por despacho
vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de
de Outubro de 2005, ratificado pelo conselho de administração
Administração Regional de Saúde do Alentejo por deliberação
28 de Novembro de 2005:

da
31
da
de

Cláudia Sofia da Silva Garcia — ratificada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, por um período de três meses, com
início em 5 de Dezembro de 2005, nos termos do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, visando
o exercício das funções inerentes à categoria de enfermeira, da
carreira do pessoal de enfermagem. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva, Rosa Maria M. S.
do Paço Salgueira.
Deliberação (extracto) n.o 166/2006 — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Hospital ratificado
pelo conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Alentejo por deliberação de 28 de Outubro de 2005:
Nélson Rafael Rodrigues Carinhas — ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, por um período de três meses,
com início em 22 de Novembro de 2005, nos termos do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, visando
o exercício das funções inerentes à categoria de enfermeira, da
carreira do pessoal de enfermagem. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva, Rosa Maria M. S.
do Paço Salgueira.

Novembro de 2005, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, visando o exercício das funções
inerentes à categoria de enfermeira, da carreira do pessoal de enfermagem. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva, Rosa Maria M. S.
do Paço Salgueira.

Hospital de Santa Maria
Aviso n.o 126/2006 (2.a série) — AP:
João Avelino Ferreira, enfermeiro — cessa o regime de acumulação
de funções em que se encontrava neste Hospital, com efeitos a
30 de Novembro de 2005.
Célia Maria Beirão Correia, enfermeira — cessa o regime de acumulação de funções em que se encontra neste Hospital, com efeitos
a 31 de Dezembro de 2005.
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Deliberação (extracto) n.o 169/2006 — AP. — Por deliberação
da comissão regional de internatos médicos de 28 de Outubro de
2005:
José Eduardo Oliveira e Castro Menezes Esteves, interno do internato
médico, especialidade de medicina interna, do Hospital de Santa
Marta, S. A. — autorizada a transferência para o Hospital de Santa
Maria, com efeitos a 30 de Novembro de 2005.
2 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Deliberação (extracto) n.o 170/2006 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 29 de Novembro de 2005, no uso
de competências delegadas:
Ana Judite Ferreira Vila Real, enfermeira do Hospital de Santa Maria
em regime de contrato administrativo de provimento — nomeada
provisoriamente, precedendo concurso, enfermeira, escalão 1,
índice 114, do quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria,
ficando exonerada da anterior situação à data da nomeação, de
acordo com o previsto no n.o 1 do artigo 127.o e na alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo.
Carlos Miguel Abrantes Nogueira Gamelas e Ana Patrícia Bandeirinha
Meneses Lopes, enfermeiros do Hospital de Santa Maria em regime
de contrato administrativo de provimento — nomeados provisoriamente, precedendo concurso, enfermeiros, escalão 2, índice 119,
do quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria, ficando exonerados da anterior situação à data da nomeação, de acordo com
o previsto no n.o 1 do artigo 127.o e na alínea a) do n.o 2 do
artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo.
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Deliberação (extracto) n.o 171/2006 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 29 de Novembro de 2005, no uso
de competências delegadas:

Deliberação (extracto) n.o 168/2006 — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 4
de Outubro de 2005 ratificado pelo conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Alentejo por deliberação de
28 de Novembro de 2005:

Luís Filipe Pereira Santos Pinheiro, assistente eventual do Centro
Hospitalar de Torres Vedras — nomeado provisoriamente, precedendo concurso, assistente hospitalar de medicina interna em
regime de dedicação exclusiva, escalão 1, índice 120, do quadro
de pessoal do Hospital de Santa Maria da Feira, ficando exonerado
da anterior situação com efeitos a 1 de Dezembro de 2005, de
acordo com o previsto no n.o 1 do artigo 127.o e na alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo.
Francisco Garcia Pestana Araújo, assistente eventual do Hospital do
Montijo — nomeado provisoriamente, precedendo concurso, assistente hospitalar de medicina interna em regime de tempo completo,
escalão 1, índice 120, do quadro de pessoal do Hospital de Santa
Maria, ficando exonerado da anterior situação com efeitos a 1 de
Dezembro de 2005, de acordo com o previsto no n.o 1 do artigo 127.o
e na alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento
Administrativo.
Cristina Maria Pesquém Alcântara, assistente eventual do Centro Hospitalar de Torres Vedras — nomeada provisoriamente, precedendo
concurso, assistente hospitalar de medicina interna em regime de
dedicação exclusiva, escalão 1, índice 120, do quadro de pessoal
do Hospital de Santa Maria, ficando exonerada da anterior situação
com efeitos a 1 de Dezembro de 2005, de acordo com o previsto
no n.o 1 do artigo 127.o e na alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o
do Código do Procedimento Administrativo.

Isabel Cristina Correia Cristo — ratificado o contrato de trabalho a
termo certo, por um período de três meses, com início em 11 de

6 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.

o

Deliberação (extracto) n. 167/2006 — AP. — Por despacho da
vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 27
de Julho de 2005, ratificado pelo conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo por sua deliberação de 28
de Novembro de 2005:
Sónia Emanuel Almeida Serpa — ratificado o contrato de trabalho
a termo certo, por um período de três meses, com início em 1
de Dezembro de 2005, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, visando o exercício das
funções inerentes à categoria de enfermeira, da carreira do pessoal
de enfermagem. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva, Rosa Maria M. S.
do Paço Salgueira.

