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de 11 de Março, e alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 30 de Outubro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
o

41

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 Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.

a

Despacho (extracto) n. 149/2006 (2. série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 21 de Outubro
de 2004, ratificada por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 24
de Fevereiro de 2005:
Paula Cristina Martins da Costa, técnica de diagnóstico e terapêutica
de radiologia — 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 30 de Outubro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 150/2006 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 21 de Outubro
de 2004, ratificada por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 24
de Fevereiro de 2005:
Paula Vanda Pereira Pedro Lourenço, técnica de diagnóstico e terapêutica de análises clínicas e saúde pública — 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 pelos Decretos-Leis n.os 53/98,
de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 17 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 151/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 5 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Inês Alexandra Domingues Costa, técnica de diagnóstico e terapêutica
de análises clínicas e saúde pública — 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 pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 17 de Outubro
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 152/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 18 de Janeiro de 2005, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Ana Maria Paixão da Silva, técnica de diagnóstico e terapêutica de
cardiopneumologia — 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 2 de
Dezembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 153/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 18 de Janeiro de 2005, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Filipa Abreu de Andrade, técnica de diagnóstico e terapêutica de
análises clínicas e saúde pública — 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,

Despacho (extracto) n.o 154/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 18 de Janeiro de 2005, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Catarina Alexandra Fernandes Mestre Martins, técnica de diagnóstico
e terapêutica de análises clínicas e saúde pública — 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 pelos Decretos-Leis n.os 53/98,
de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 4 de Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 155/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 18 de Janeiro de 2005, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Bruno Alexandre Nunes Palmeirão, técnico de diagnóstico e terapêutica de análises clínicas e saúde pública — 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 20 de Novembro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 156/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador do vogal executivo do conselho de administração
de 14 de Outubro de 2004, ratificado por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Carla Patrícia Domingues Lopes, técnica de diagnóstico e terapêutica
de análises clínicas e saúde pública — 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 11 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 157/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador do vogal executivo do conselho de administração
de 4 de Janeiro de 2005, ratificada por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Gaudêncio Antero Garcia Guedes, técnico de diagnóstico e terapêutica de cardiopneumologia — 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 3 de Janeiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Despacho (extracto) n.o 158/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho autorizador do vogal executivo do conselho de administração
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 24 de Fevereiro de 2005:
Bruno Miguel Lopes Gamboa, técnico de diagnóstico e terapêutica
de cardiopneumologia — autorizada a celebração de contrato de

