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N.o 131 — 10 de Julho de 2006
Aviso n.o 7746/2006

Por despacho de 23 de Setembro de 2005 do conselho de administração, foi cessado o regime de horário acrescido, com efeitos a
partir de 31 de Dezembro de 2005, a Teresa Maria Mendes de Sousa
Pinto, enfermeira especialista do quadro de pessoal deste Hospital.

8 anos de antiguidade na categoria, com posicionamento no escalão 1,
índice 145, em regime de exclusividade.
16 de Junho de 2006. — A Vogal do Conselho de Administração,
Rosário Sepúlveda.

14 de Junho de 2006. — A Chefe da Repartição de Pessoal, Helena
Marques.

HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, E. P. E.

Aviso n.o 7747/2006

Deliberação n.o 980/2006

Por despacho de 20 de Janeiro de 2005 do conselheiro de administração, foi autorizada a passagem ao regime de dedicação exclusiva
de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a partir de 1 de
Fevereiro de 2005, a José Manuel Pereira Monteiro Barbosa, chefe
de serviço de cirurgia do quadro de pessoal deste Hospital.
14 de Junho de 2006. — A Chefe da Repartição de Pessoal, Helena
Marques.

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de São
Gonçalo, E. P. E., de 9 de Junho de 2006, Emília Teresa Vieira Ricardo
Ferreira, foi nomeada, precedendo concurso, técnica principal de
radiologia da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro
de pessoal do Hospital de São Gonçalo, E. P. E., ficando exonerada
do lugar que ocupava anteriormente. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, E. P. E.

12 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Albano Quintino Granja Tamegão.

Despacho n.o 14 657/2006

HOSPITAL DE SÃO JOÃO, E. P. E.

Por despacho do presidente do conselho de administração de 4
de Abril de 2006, foi autorizada a acumulação de funções, no 2.o semestre, de oito horas semanais, como assistente do 2.o triénio, na Escola
Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, no ano lectivo de
2005-2006, de Marieta Ivone Gonçalves Santos Ferreira, enfermeira
graduada do quadro de pessoal Hospital Infante D. Pedro, E. P. E.,
nos termos da alínea c) do n.o 2 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 184/89, de 2 de Junho, e da alínea d) do n.o 2 do artigo 31.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro. (Não está sujeito à
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto
no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

Por despacho do conselho de administração deste Hospital de 7 de
Junho de 2006, foi autorizado o pedido de licença sem vencimento
de longa duração a Maria Del Cielo Canitrot Janeiro, assistente hospitalar de anestesiologia, em regime de dedicação exclusiva, quarenta
e duas horas semanais, do quadro de pessoal deste Hospital, nos
termos do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
a partir de 1 de Julho de 2006. (Isento de declaração de conformidade
do Tribunal de Contas.)

16 de Junho de 2006. — A Chefe de Secção, Maria dos Prazeres
Henriques.

14 de Junho de 2006. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.

Despacho n.o 14 658/2006

Despacho (extracto) n.o 14 661/2006

Por despacho da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde de 25 de
Maio de 2006, foi concedida licença sem vencimento, por um ano,
ao abrigo do disposto nos artigos 21.o e 22.o do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde (Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro), a Israel
Pereira da Silva, enfermeiro graduado do quadro de pessoal do Hospital Infante D. Pedro, E. P. E., com efeitos a 9 de Abril de 2006.
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de
acordo com o disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o
artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

Por despacho do conselho de administração deste Hospital de 7
de Junho de 2006, foi autorizado o pedido de licença sem vencimento
de longa duração, nos termos do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, a partir de 15 de Junho de 2006, a Antónia Berta
Rey Fojo, assistente hospitalar de anestesiologia, em regime de dedicação exclusiva (quarenta e duas horas semanais), do quadro de pessoal deste Hospital. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

16 de Junho de 2006. — A Chefe de Secção, Maria dos Prazeres
Henriques.

14 de Junho de 2006. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.

Despacho n.o 14 659/2006
Por despacho do presidente do conselho de administração de 19 de
Abril de 2006, foi autorizada a acumulação de funções, no 2.o semestre,
de quatro horas semanais, como assistente do 2.o triénio, na Escola
Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, no ano lectivo de
2005-2006, nos termos da alínea c) do n.o 2 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 184/89, de 2 de Junho, e da alínea d) do n.o 2 do artigo 31.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, a António Manuel
de Oliveira Gomes, enfermeiro graduado do quadro de pessoal do
Hospital Infante D. Pedro, E. P. E. (Não está sujeito à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no artigo 46.o,
n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26
de Agosto.)
16 de Junho de 2006. — A Chefe de Secção, Maria dos Prazeres
Henriques.

HOSPITAL PULIDO VALENTE, E. P. E.
Aviso n.o 7748/2006
Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de
4 de Maio de 2006, foi homologada a acta da comissão de avaliação
curricular que concede a progressão para a categoria de assistente
graduada de medicina interna à assistente hospitalar Célia Maria Santos Machado, com efeitos a 30 de Março de 2006, data em que perfez

Despacho (extracto) n.o 14 660/2006

Despacho (extracto) n.o 14 662/2006
Por despacho do conselho de administração de 7 de Junho de 2006,
foi João Luís Freire Neves Barreira nomeado, por concurso, para
o cargo de assistente hospitalar de pediatria médica da carreira médica
hospitalar do quadro de pessoal deste Hospital. (Isento de declaração
de conformidade do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2006. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.
Despacho n.o 14 663/2006
Por despacho de 11 de Maio de 2006 da Secretária de Estado
Adjunta e da Saúde, foi a Helena Maria Loureiro de Vasconcelos,
assistente de gastrenterologia do quadro deste Instituto, autorizada,
nos termos dos artigos 21.o e 22.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de
Janeiro, a renovação da licença sem vencimento pelo período de mais
um ano a partir de 1 de Maio de 2006.
19 de Junho de 2006. — O Administrador Hospitalar, Carlos Gante.

