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Lisboa e Vale do Tejo, respectivamente, foi a Daniel Jorge Careto
Lopes, auxiliar de acção médica do quadro de pessoal do Hospital
Egas Moniz, E. P. E., autorizada a transferência para a Sub-Região
de Saúde de Castelo Branco, Centro de Saúde da Sertã.
14 de Agosto de 2007. — A Coordenadora, Ana Maria Geraldes
Correia.
Despacho (extracto) n.o 21 398/2007
Por despacho de 22 de Junho de 2007 do conselho directivo da
Administração Regional de Saúde do Centro, foi a Teresa Maria
Campos Ângelo Mendes Duarte, chefe de serviço de clínica geral,
a exercer funções no Centro de Saúde da Sertã, autorizado o regime
de trabalho de dedicação exclusiva de quarenta e duas horas por
semana, com efeitos reportados a 1 de Agosto de 2007.
14 de Agosto de 2007. — A Coordenadora, Ana Maria Geraldes
Correia.
Despacho (extracto) n.o 21 399/2007
Por deliberação de 20 de Agosto de 2007 do conselho directivo
da Administração Regional de Saúde do Centro, foi Maria Perpétua
Oliveira Rodrigues Nunes, assistente administrativa especialista do
quadro de pessoal do Centro de Saúde da Sertã, colocada no Centro
de Saúde de Idanha-a-Nova.
4 de Setembro de 2007. — A Coordenadora, Ana Maria Geraldes
Correia.

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Rectificação n.o 1525/2007
O aviso n.o 9978/2007, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 106, de 1 de Junho de 2007, relativo à abertura de concurso interno
sub-regional para provimento de 54 lugares na categoria de assistente
da carreira médica de clínica geral do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região
de Saúde de Lisboa, saiu com inexactidão, pelo que se procede à
sua rectificação, nos seguintes números:
N.o 7.3 — critérios de avaliação curricular — na alínea a), n.o 1.3,
alínea c), no somatório dos itens referentes a esta alínea, onde se
lê «terá a apreciação global de 0,00 a 2,28 valores» deve ler-se «terá
a apreciação de 0,00 a 2,80 valores»;
N.o 12 — composição do júri — onde se lê «Dr.a Maria de Fátima
Leal Branco Gomes Azedo» deve ler-se «Dr.a Maria de Fátima Gomes
da Costa Leal Azedo».

Hospitais Civis de Lisboa
Maternidade do Dr. Alfredo da Costa
Deliberação n.o 1827/2007
Por deliberação do conselho de administração da Maternidade do
Dr. Alfredo da Costa de 21 de Agosto de 2007, proferido por competência própria, foi autorizado o destacamento de Lisa Marina Frágoas Ferreira Vicente, assistente de ginecologia/obstetrícia da carreira
médica hospitalar do quadro de pessoal da Maternidade do
Dr. Alfredo da Costa, para o exercício de funções na Direcção-Geral
da Saúde, com a carga horária de dezassete horas semanais, nos termos
do n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro,
pelo período de um ano, com efeitos a partir de 3 de Setembro de
2007.
31 de Agosto de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Margarida Moura Theias.
Deliberação n.o 1828/2007
Por deliberação do conselho de administração da Maternidade do
Dr. Alfredo da Costa de 24 de Julho de 2007, proferida por competência subdelegada, foi autorizado o pedido de licença sem vencimento ao assistente graduado de ginecologia/obstetrícia do quadro
de pessoal desta Maternidade Dr. Joaquim José Gervásio da Silva,
nos termos do n.o 1 do artigo 74.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de
31 de Março, entre o período de 6 e 31 de Outubro de 2007.
3 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Margarida Moura Theias.
Rectificação n.o 1526/2007
Por ter saído com inexactidão a deliberação n.o 269/2006, inserta
no Diário da República, 2.a série, n.o 34, apêndice n.o 17, de 16 de
Fevereiro de 2006, a p. 20, rectifica-se que onde se lê «[. . .] com
produção de efeitos à data de aceitação da presente nomeação.» deve
ler-se «[. . .] com produção de efeitos reportada a 8 de Junho de
2003.».
4 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Margarida Moura Theias.

Hospital Distrital do Montijo
Despacho (extracto) n.o 21 400/2007

3 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
António Gomes Branco.

Por despacho do conselho de administração deste Hospital de 17
de Maio de 2007, foi concedida licença sem vencimento de longa
duração a Paula Cristina Correia Santos de Melo, enfermeira graduada
do quadro de pessoal deste Hospital, ao abrigo do artigo 78.o do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com efeitos a partir de 24
de Julho de 2007.

Centro Hospitalar de Torres Vedras

28 de Agosto de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José d’Almeida Gonçalves.

Aviso n.o 17 488/2007

Hospital Distrital de São João da Madeira

Por despacho do conselho de administração de 28 de Fevereiro
de 2007, foi autorizada a rescisão do contrato administrativo de provimento da assistente eventual de cardiologia Ana Rita Duarte de
Almeida Victor, a seu pedido, com efeitos a partir de 26 de Fevereiro
de 2007.
31 de Agosto de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José Moreira Furtado Mateus.
Aviso n.o 17 489/2007
Por deliberação do conselho de administração deste Centro Hospitalar de 18 de Julho de 2007, foi concedida licença sem vencimento
de longa duração a Elsa Maria Inácio Costa, auxiliar de alimentação
do quadro de pessoal do Hospital Dr. José Maria Antunes Júnior,
integrado no Centro Hospitalar de Torres Vedras, com início a 1
de Agosto de 2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
3 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José Moreira Furtado Mateus.

Aviso (extracto) n.o 17 490/2007
Concurso institucional interno para provimento de um lugar
de assistente hospitalar de cirurgia geral
do quadro de pessoal do Hospital Distrital de São João da Madeira
Devidamente homologada por deliberação do conselho de administração do Hospital Distrital de São João da Madeira de 17 de
Agosto de 2007, após ter sido dado cumprimento aos artigos 100.o
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo e do n.o 3
da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio,
e de acordo com o n.o 34 da secção VII da Portaria n.o 43/98, de
26 de Janeiro, que regulamenta os concursos de provimento de lugares
para assistente hospitalar da carreira médica hospitalar, torna-se
pública a lista de classificação final do concurso em epígrafe, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 216, de
9 de Novembro de 2006:
Valores

1.o Fernanda Conceição Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.o Florinda Paula de Sá Cardoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,33
16,59

