10 791

Diário da República, 2.ª série  Parte Especial
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo da alteração dos estatutos da instituição particular de
solidariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública.
O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 69/
1987, a fls. 141 v.º e 142 do livro n.º 3 das associações de solidariedade
social, e considera-se efectuado em 25 de Maio de 2005, nos termos
do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento acima citado.
Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

três meses, eventualmente renovável por igual período de tempo,
com início a 1 de Abril de 2006, na categoria de auxiliar de apoio e
vigilância.

Denominação  O Companheiro  Associação de Fraternidade
Cristã.
Sede  Rua de Manuela Porto, 8-B, freguesia de Carnide.
Fins  a prevenção do crime.

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 28 de Abril de 2006, foi celebrado
contrato de trabalho a termo certo com Cláudia Sofia Dinis dos Santos, 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março,
e pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, por um período de
três meses, eventualmente renovável por igual período de tempo,
com início a 1 de Abril de 2006, na categoria de auxiliar de apoio e
vigilância.

23 de Junho de 2006.  Pelo Director-Geral, o Director de Serviços, António M. M. Teixeira.
3000210191

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro
Aviso
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 12 de Maio de 2006, foi celebrado
contrato de trabalho a termo certo com Paula Cristina Balhau Seiça
da Graça Ribeiro, 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de
Março, e pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, por um período
de três meses, eventualmente renovável por igual período de tempo,
com início a 6 de Maio de 2006, na categoria de assistente administrativo.
5 de Junho de 2006.  Pelo Presidente do Conselho de Administração, a Vogal, Rosa Reis Marques.
3000207963

Aviso
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 3 de Março de 2006, foi celebrado
contrato de trabalho a termo certo com Isabel Maria Pinto Rosa, 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, e pelo
Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, por um período de três meses,
eventualmente renovável por igual período de tempo, com início a
1 de Março de 2006, na categoria de técnico profissional de 2.ª classe.
5 de Junho de 2006.  Pelo Presidente do Conselho de Administração, a Vogal, Rosa Reis Marques.
3000207964

Aviso
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 28 de Abril de 2006, foi celebrado
contrato de trabalho a termo certo com Marta Manuela Almeida
Santos, 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, por um período
de três meses, eventualmente renovável por igual período de tempo,
com início a 1 de Abril de 2006, na categoria de auxiliar de apoio e
vigilância.
5 de Junho de 2006.  Pelo Presidente do Conselho de Administração, a Vogal, Rosa Reis Marques.
3000207965

Aviso
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 28 de Abril de 2006, foi celebrado
contrato de trabalho a termo certo com Luís Miguel Figueiredo Cardoso, 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 dada pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março,
e pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, por um período de

5 de Junho de 2006.  Pelo Presidente do Conselho de Administração, a Vogal, Rosa Reis Marques.
3000207968

Aviso

5 de Junho de 2006.  Pelo Presidente do Conselho de Administração, a Vogal, Rosa Reis Marques.
3000207969

Administração Regional de Saúde do Norte
Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo
Despacho (extracto)
Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 27 de Setembro de 2005, no uso de competência delegada,
foi autorizada a rescisão, com efeitos reportados a 30 de Setembro de
2005, dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados com a
Dr.ª Isolina Bertolo Hombreiro  Centro de Saúde de Monção, e a
Dr.ª Maria Antónia Alvarez Ameijeiras  Centro de Saúde de Vila
Nova de Cerveira, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18 e n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde.
12 de Maio de 2006.  Pelo Coordenador da Sub-Região de Saúde,
o Director dos Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.
3000205238

Despacho (extracto)
Por despacho do coordenador da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo, no uso de competência delegada, ratificado por despacho da
vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Norte, foi autorizada a celebração de contratos de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, com a possibilidade de prorrogação por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.º, conjugados com o n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde:
Para exercer funções de assistente administrativo, com:
Ricardo Jorge Martins Rodrigues, para a Sub-Região de Saúde de
Viana do Castelo  Centro de Saúde de Arcos de Valdevez (despacho
de 3 de Novembro de 2005, ratificado em 24 de Janeiro de 2006),
com efeitos reportados a 7 de Novembro de 2005.
Pedro Nuno Rodrigues Esteves Pereira, para a Sub-Região de Saúde
de Viana do Castelo  Centro de Saúde de Arcos de Valdevez (despacho de 3 de Novembro de 2005, ratificado em 24 de Janeiro de 2006),
com efeitos reportados a 8 de Novembro de 2005.
Bruno Miguel Dias Cerqueira, para a Sub-Região de Saúde de Viana
do Castelo  Centro de Saúde de Ponte da Barca (despacho de 3 de
Novembro de 2005, ratificado em 24 de Janeiro de 2006), com efeitos reportados a 7 de Novembro de 2005.
Maria Isabel Pereira da Costa Gomes, para a Sub-Região de Saúde
de Viana do Castelo  Centro de Saúde de Ponte da Barca (despacho
de 11 de Novembro de 2005, ratificado em 24 de Janeiro de 2006),
com efeitos reportados a 15 de Novembro de 2005.
Maria Amélia Domingues, para a Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo  Centro de Saúde de Melgaço (despacho de 9 de Novembro
de 2005, ratificado em 24 de Janeiro de 2006), com efeitos reportados a 9 de Novembro de 2005.
Helena Maria Oliveira de Barros, para a Sub-Região de Saúde de
Viana do Castelo  Centro de Saúde de Darque (despacho de 10 de
Outubro de 2005, ratificado em 24 de Janeiro de 2006), com efeitos
reportados a 2 de Novembro de 2005.

