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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

HOSPITAL DE SÃO JOÃO, E. P. E.
Aviso n.o 1907/2006 (2.a série). — Devidamente homologada por
deliberação do conselho de administração de 13 de Janeiro de 2006
e nos termos do n.o 34 da secção VII da Portaria n.o 43/98, de 26
de Janeiro, a seguir se publica a lista de classificação final do concurso
institucional interno para provimento de um lugar de assistente de
radiologia, com perfil em radiologia vascular e de intervenção, da
carreira médica hospitalar, do quadro de pessoal deste Hospital, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 189, de
30 de Setembro de 2005:
1.o Paulo Manuel Peixoto Conceição Vilares Morgado — 19 valores.
Da presente lista cabe recurso, a interpor para o membro do
Governo competente, no prazo de 10 dias úteis a contar desta
publicação.
25 de Janeiro de 2006. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Aviso n.o 1908/2006 (2.a série). — Devidamente homologada por
deliberação do conselho de administração de 13 de Janeiro de 2006
e nos termos do n.o 34 da secção VII da Portaria n.o 43/98, de 26
de Janeiro, a seguir se publica a lista de classificação final do concurso
institucional interno para provimento de um lugar de assistente de
cirurgia maxilo-facial, da carreira médica hospitalar, do quadro de
pessoal deste Hospital, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 153, de 10 de Agosto de 2005:
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renta e duas horas semanais, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro
de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Janeiro de 2006. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

HOSPITAL DE SÃO TEOTÓNIO, E. P. E.
Deliberação n.o 211/2006. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de São Teotónio, E. P. E., de 5 de Janeiro
de 2006:
Maria Ester da Costa Bispo Rodrigues, assistente administrativa especialista — designada para exercer as funções de chefe de secção
dos Serviços Financeiros deste Hospital, com efeitos a partir de
6 de Janeiro de 2006. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
1 de Fevereiro de 2006. — O Director de Recursos Humanos, Fernando Almeida.

POLISALBUFEIRA, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM ALBUFEIRA, S. A.

Despacho (extracto) n.o 3524/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho de administração de 18 de Janeiro de 2006:

Anúncio n.o 18/2006 (2.a série). — Plano de Pormenor da Praça
dos Pescadores. — O conselho de administração da PolisAlbufeira,
Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Albufeira, S. A., faz saber que, nos termos do disposto nos n.os 2 e 5
do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 314/2000, de 2 de Dezembro, foi
deliberado em reunião do conselho de administração desta Sociedade,
realizada em 11 de Janeiro de 2005, proceder ao período de discussão
pública do Plano de Pormenor da Praça dos Pescadores durante 30
dias úteis, que terá inicio após o decurso do prazo de 15 dias úteis
contados a partir da data de publicação deste anúncio no Diário da
República, 2.a série.
No período de discussão pública do Plano de Pormenor da Praça
dos Pescadores, os interessados poderão proceder à formulação de
sugestões, bem como à apresentação de informações sobre quaisquer
questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração.
Os documentos integrantes deste Plano de Pormenor estarão patentes nas horas normais de expediente, nos seguintes locais:

Maria Vaz — autorizada a nomeação definitiva para o lugar de técnico
especialista de radiologia, da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerada
do cargo anterior a partir da data da aceitação de nomeação. (Isento
de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)

Câmara Municipal de Albufeira — de segunda-feira a sexta-feira
das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos;
Posto de Informação da PolisAlbufeira, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Albufeira, S. A. — de segunda-feira a sexta-feira das 10 às 18 horas.

23 de Janeiro de 2006. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

No decurso do período de discussão pública poderão ser apresentadas sugestões ou observações sobre o Plano de Pormenor da
Praça dos Pescadores, por escrito, em documento devidamente identificado, ou em impresso próprio, disponível nos locais acima referidos
e endereçados à PolisAlbufeira para a seguinte morada: PolisAlbufeira, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Albufeira, S. A., Avenida da Liberdade, 52, 1.o, direito, 8200-002 Albufeira.

1.o José Manuel Almeida Pinto Bilhoto — 14,85 valores.
2.o Rui Miguel Balhau Mendes — 12,98 valores.
Da presente lista cabe recurso, a interpor para o membro do
Governo competente, no prazo de 10 dias úteis a contar desta
publicação.
27 de Janeiro de 2006. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

Despacho (extracto) n.o 3525/2006 (2.a série). — Por despacho
do conselho de administração de 14 de Dezembro de 2005:
Maria Gabriela Almeida Pinto, chefe de serviço de radioterapia da
carreira médica hospitalar do quadro de pessoal deste Hospital — autorizada a passagem do regime de tempo completo, trinta
e cinco horas semanais, para o regime de dedicação exclusiva, qua-

11 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José António de Campos Correia.

