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administrativo de provimento, a partir de 11 de Dezembro de 2005.
(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 184/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração deste Hospital de 30 de Novembro de 2005:
Maria do Céu Martins Carvalho Salgado, assistente hospitalar graduada de gastrenterologia da carreira médica hospitalar do quadro
de pessoal deste Hospital — autorizada a licença sem vencimento
de longa duração, a partir de 1 de Janeiro de 2006, ao abrigo
do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março. (Isento
de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 185/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do administrador executivo de 29 de Novembro de 2005:
Autorizada a renovação dos contratos de trabalho a termo certo,
celebrados ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A aditado ao
Decreto-Lei n.o 11/93, pelo Decreto-Lei n.o 53/98, por um
período de três meses, a partir das datas que se indicam dos
elementos a seguir mencionados:
Técnicos superiores do regime geral:
Fátima Maria Silva Moreira — 9 de Dezembro de 2005.
Susana Conceição Rodrigues Samico — 7 de Dezembro de 2005.
13 de Dezembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, renováveis
por igual período de tempo, a partir de 20 e de 27 de Junho de
2005, respectivamente, para o exercício de funções de auxiliar de
acção médica, escalão 1, índice 114.
19 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.
Deliberação (extracto) n.o 176/2006 — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 29 de Novembro de 2005:
Marisa Augusta Ferreira Alves e Maria do Alívio Antunes da
Silva — autorizada a ratificação dos contratos de trabalho a termo
certo, pelo período de três meses, renovável por igual período de
tempo, a partir de 11 de Julho e 8 de Agosto de 2005, resepctivamente, para o exercício de funções de auxiliar de acção médica,
escalão 1, índice 114.
19 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.

Hospital de São Marcos
Aviso n.o 128/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde de 3 de Junho de 2005:
Ângelo Cílio Moreira da Silva Azenha, chefe de serviço de dermatologia da carreira médica hospitalar deste Hospital — autorizada
a licença sem vencimento por um ano, com efeitos a partir de
1 de Julho de 2005.
5 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Lino Mesquita Machado.

Despacho (extracto) n.o 186/2006 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 7 de Dezembro de 2005:
Alcina Maria de Campos Falcão — autorizada a nomeação definitiva
para o lugar de técnico de audiologia principal, da carreira técnica
de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal deste Hospital,
ficando exonerado do cargo anterior a partir da data da aceitação
de nomeação. (Isento de declaração de conformidade do Tribunal
de Contas.)
13 de Dezembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 187/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do administrador executivo de 8 de Novembro de 2005:

Hospital de Sobral Cid
Deliberação (extracto) n.o 177/2006 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração do Hospital de Sobral Cid de 25 de
Novembro de 2005:
Lurdes Goreti de Carvalho Antunes das Neves, enfermeira-chefe, do
quadro de pessoal do Hospital de Sobral Cid — autorizada a praticar o regime de horário acrescido, com a duração de quarenta
e duas horas semanais, durante um ano, com efeitos a partir de
25 de Novembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

Zélia Maria Gomes Lopes, assistente administrativa — rescindido o
contrato de trabalho a termo certo, por iniciativa da própria, a
partir de 15 de Outubro de 2005.
Liliana Isabel Ribeiro Monteiro, auxiliar de acção médica — rescindido o contrato de trabalho a termo certo, por iniciativa da própria,
a partir de 2 de Novembro de 2005.

29 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Coelho.

13 de Dezembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

Despacho n.o 188/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 23 de Novembro de 2005:

Hospital de São José de Fafe
Deliberação (extracto) n.o 174/2006 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 11 de Dezembro de 2005:
Isabel Cristina Pires Simões Marques Mamede — nomeada definitivamente, na categoria de técnico especialista de fisioterapia, da
carreira técnico diagnóstico e terapêutica, escalão 1, índice 175,
do quadro de pessoal do Hospital de São José de Fafe, aprovado
pela Portaria n.o 872/92, de 8 de Setembro, e alterado pela Portaria
n.o 934/94, de 24 de Outubro. O prazo de aceitação é de 20 dias
a contar da data da presente publicação no Diário da República.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Hospital de Sousa Martins

Dr.a Patrícia Isabel da Silva Fonseca — ratificada a celebração do
contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, com a
categoria de assistente da carreira técnica superior de saúde (ramo
de laboratório), por urgente conveniência de serviço, pelo período
de três meses, com início em 7 de Outubro de 2005.
6 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria Manuela dos Santos Bandarra Veiga.

Hospital do Visconde de Salreu

Deliberação (extracto) n.o 175/2006 — AP. — Por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 29 de Novembro de 2005:

Declaração n.o 1/2006 (2.a série) — AP. — Por ter sido publicado indevidamente o aviso n.o 7791/2005, no Diário da República,
2.a série, n.o 222, apêndice n.o 151, de 18 de Novembro de 2005,
relativo à transferência de Maria Júlia Coelho da Silva, auxiliar de
acção médica principal, do quadro de pessoal do Hospital de Magalhães Lemos para o Hospital Visconde de Salreu — Estarreja, é dada
sem efeito a sua publicação.

Maria Carina Alves Morais, Isabel Maria Cunha Marinho e Raquel
Maria Oliveira Andrade — autorizada a ratificação dos contratos

28 de Novembro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Santos de Sousa.

19 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.

