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HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E. P. E.
Deliberação n.o 1300/2006
Por deliberação do conselho de administração do Hospital Distrital
da Figueira da Foz, E. P. E., de 7 de Setembro de 2006, Maria Madalena Abreu Forjaz Leal de Sousa, técnica de fisioterapia de 1.a classe,
foi nomeada técnica de fisioterapia principal do quadro de pessoal
deste Hospital, precedendo concurso, ficando exonerada da categoria
anterior a partir da aceitação do novo lugar. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas.)

Nos termos do n.o 2 do artigo 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, os candidatos dispõem de 10 dias úteis, a contar
da data de publicação da presente lista, para recorrer.
Em caso de recurso, a petição deverá ser dirigida no Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde e dar entrada neste Hospital
no prazo referido.
6 de Setembro de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Deliberação (extracto) n.o 1304/2006

11 de Setembro de 2006. — A Vogal do Conselho de Administração,
Isabel Bento.

Por deliberação do conselho de administração de 6 de Julho de
2006, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, e do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 564/99, de 21 de
Dezembro:

HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, E. P. E.
Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Nossa
Senhora do Rosário, E. P. E., Barreiro, de 15 de Março de 2006,
cessou o regime de horário acrescido a enfermeira graduada do quadro
deste Hospital Ana Maria Barroco Penetra, nos termos do n.o 5 do
artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com efeitos
a partir de 21 de Maio de 2006.

Foi José Pedro da Conceição Ferreira nomeado definitivamente,
precedendo concurso, técnico de 1.a classe de ortóptica da carreira
de técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria, E. P. E., escalão 2, índice 135, ficando exonerado
da anterior situação à data da aceitação da nomeação.
Foi Sandra Isabel da Silva Ferreira nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica de 1.a classe de ortóptica da carreira de
técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal do Hospital
de Santa Maria, E. P. E., escalão 1, índice 128, ficando exonerada
da anterior situação à data da aceitação da nomeação.

5 de Setembro de 2006. — A Administradora Executiva, Izabel Pinto
Monteiro.

4 de Setembro de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.

Deliberação (extracto) n.o 1302/2006

Deliberação (extracto) n.o 1305/2006

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Nossa
Senhora do Rosário, E. P. E., Barreiro, de 10 de Agosto de 2006,
foi autorizada a Maria das Dores Gonzaga Ramos, auxiliar de acção
médica principal do quadro de pessoal deste Hospital, licença sem
vencimento de longa duração com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2006.

Faz-se público que, por deliberação do conselho de administração
de 6 de Julho de 2006, foi considerado nulo, nos termos do artigo 133.o
do Código do Procedimento Administrativo, o ciclo de estudos especiais de Neurofisiologia, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 97, de 19 de Maio de 2006.

Deliberação (extracto) n.o 1301/2006

6 de Setembro de 2006. — A Administradora Executiva, Izabel Pinto
Monteiro.

4 de Setembro de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.

Deliberação (extracto) n.o 1303/2006

Deliberação (extracto) n.o 1306/2006

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Nossa
Senhora do Rosário, E. P. E., Barreiro, de 4 de Maio de 2006, foram
autorizados a praticar o regime de horário acrescido, por um período
de um ano, com efeitos a partir de 4 de Maio de 2006, nos termos
do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, e do
n.o 5 do despacho n.o 3/92, de 24 de Fevereiro, os enfermeiros graduados Elisabete Campos Carneiro, José Luís Rodrigues Moutinho
e Maria Isabel Lança Vargas de Oliveira.

Por deliberação do conselho de administração de 6 de Julho de
2006, nos termos do Decreto-Lei n.o 414/91, de 22 de Outubro, com
a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 501/99, de 19 de Novembro,
e do Decreto-Lei n.o 213/2000, de 2 de Setembro:

6 de Setembro de 2006. — A Administradora Executiva, Izabel Pinto
Monteiro.

HOSPITAL PULIDO VALENTE, E. P. E.
Rectificação n.o 1408/2006
Por ter sido publicada com inexactidão a deliberação n.o 186/2005
(2.a série) no Diário da República, 2.a série, n.o 33, de 16 de Fevereiro
de 2005, onde se lê «Teresa Afonso Aires Sousa» deve ler-se «Teresa
Afonso Aires Soares».
24 de Agosto de 2006. — A Vogal do Conselho de Administração,
Rosário Sepúlveda.

HOSPITAL DE SANTA MARIA, E. P. E.
Aviso (extracto) n.o 10 507/2006
Para cumprimento do artigo 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho, faz-se público que, por deliberação do conselho de administração de 25 de Agosto de 2006, foi homologada a lista de classificação final dos candidatos ao concurso interno de acesso geral
para o preenchimento de duas vagas na categoria de técnico profissional principal da carreira de secretário-recepcionista, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 196, de 12 de
Outubro de 2005:
Maria Manuela Moreno Seita — 17,5 valores;
Sara Assunção Alexandre Ávila da Silveira — 17,3 valores;
Rosa Maria Simões Martins — 16 valores.

Maria da Conceição Leitão Belo Salgueiro foi nomeada definitivamente, precedendo concurso, assessora do ramo de laboratório
da carreira de técnico superior de saúde do quadro de pessoal do
Hospital de Santa Maria, E. P. E., escalão 2, índice 175, ficando
exonerada da anterior situação à data da aceitação da nomeação.
Maria José Monteiro Charters d’Azevedo Mollër Miranda foi
nomeada definitivamente, precedendo concurso, assessora do ramo
de laboratório da carreira de técnico superior de saúde do quadro
de pessoal do Hospital de Santa Maria, E. P. E., escalão 1, índice 160,
ficando exonerada da anterior situação à data da aceitação da
nomeação.
4 de Setembro de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Deliberação (extracto) n.o 1307/2006
Por deliberação do conselho de administração de 31 de Agosto
de 2006, Zulmira Maria Paiva Jorge, assistente hospitalar de endocrinologia do Hospital Militar Principal, foi nomeada definitivamente,
precedendo concurso, assistente hospitalar de endocrinologia da carreira médica, nos termos dos artigos 23.o e 30.o do Decreto-Lei
n.o 73/90, de 6 de Março, e do n.o 5 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 6 de Dezembro, do quadro de pessoal do Hospital
de Santa Maria, E. P. E., escalão 3, índice 135, em regime de tempo
completo, ficando exonerada da anterior situação com efeitos à data
da aceitação da nomeação, de acordo com o previsto no n.o 1 do
artigo 127.o e na alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do
Procedimento Administrativo.
6 de Setembro de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Alves.
Deliberação (extracto) n.o 1308/2006
Por deliberação do conselho de administração de 17 de Agosto
de 2006, Artur José Borges da Costa e Silva, assistente hospitalar

