APÊNDICE N.o 2 — II SÉRIE — N.o 5 — 6 de Janeiro de 2006
três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 6 de Outubro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 116/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos deste Hospital de 10 de Março de 2005, com efeitos a
partir de 2 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 7 de Abril de 2005:
Joaquim da Silva Neves, médico especialista em ginecologia/obstetrícia — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do 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, na redacção que lhe foi dada
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 117/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos deste Hospital de 13 de Dezembro de 2004, com efeitos
a partir de 30 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
João Manuel Sousa Esteves, assistente administrativo — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 30 de Novembro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 118/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos deste Hospital de 24 de Fevereiro de 2005, com efeitos
a partir de 25 de Janeiro de 2005, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 7 de Abril de 2005:
Carla Marina da Cruz Macieira dos Santos Pinheiro, médica especialista em reumatologia — autorizada a celebração de contrato de
trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e alterado
pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 25 de Janeiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 119/2006 (2.a série) — AP. — Por deliberação autorizadora do conselho de administração deste Hospital
de 30 de Setembro de 2004, ratificada por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Ana Paula Lourenço Ribeiro, Ana Patrícia Ferreira Vicente e Nuno
Miguel Rodrigues Bandeira, assistentes administrativos — autorizada a celebração de contratos de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 8 de Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 120/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador do vogal executivo do conselho de administração
deste Hospital de 5 de Janeiro de 2005, com efeitos a partir de 19
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de Janeiro de 2005, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo de 2 de Março de 2005:
Lucília Fátima Maria Faustino, técnica de diagnóstico e terapêutica
de radioterapia — autorizada a celebração de contrato de trabalho
a termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 19 de
Janeiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
26 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 121/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador do vogal executivo do conselho de administração
deste Hospital de 2 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Sónia Maria Queirós Dias, assistente administrativa — autorizada a
celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de
três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98,
de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 15 de Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 122/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador do vogal executivo do conselho de administração
deste Hospital de 2 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Sandra Pinto Viana, assistente administrativa — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três
meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
3 de Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 123/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos deste Hospital de 31 de Janeiro de 2005, com efeitos a
partir de 4 de Janeiro de 2005, ratificado por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 2 de Março de 2005:
Margarida Maria Lourenço Dias Nunes, assistente da carreira técnica
superior de saúde — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e alterado pelo
Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
4 de Janeiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
26 de Novembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 124/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador do vogal executivo do conselho de administração
de 21 de Janeiro de 2005, ratificado por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Maria Beatriz Campo Gomez, enfermeira — autorizada a celebração
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 3 de Janeiro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.

