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classificado em 1.o lugar, é o mesmo retirado da lista de classificação
final.

Nos termos do n.o 1 do artigo 127.o do Código do Procedimento
Administrativo, as nomeações produzem efeito à data do despacho.

31 de Agosto de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, José Afonso.

23 de Agosto de 2007. — O Director, Manuel Gomes Afonso.

Instituto de Genética Médica
Doutor Jacinto de Magalhães

Maternidade de Júlio Dinis
Aviso (extracto) n.o 17 493/2007

o

Despacho (extracto) n. 21 402/2007
Por despacho do inspector-geral da Saúde de 16 de Janeiro de
2007, foi aplicada a pena de suspensão, graduada em 60 dias, a Maria
Adélia Ferreira Barbosa, auxiliar de acção médica, da carreira dos
serviços gerais, do quadro de pessoal deste Instituto, com efeitos a
1 de Março de 2007.
3 de Setembro de 2007. — O Administrador Hospitalar, Manuel
Ribeiro dos Santos.
Rectificação n.o 1527/2007
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série,
n.o 157, de 16 de Agosto de 2007, a p. 23 441, o despacho
n.o 18 286/2007, rectifica-se que onde se lê «Por despacho de 12 de
Junho de 2007 da directora do Instituto de Genética Médica Doutor
Jacinto de Magalhães, Laura Ferreira Teixeira Vilarinho, assessora
da carreira de técnica superior de saúde do quadro de pessoal deste
Instituto, é nomeada, em regime de nomeação definitiva, ao abrigo
do artigo 39.o do Decreto-Lei n.o 124/99, de 20 de Abril, na categoria
de investigador auxiliar da carreira de investigação científica, com
início em 30 de Junho de 2007 num lugar do quadro de pessoal
deste Instituto até hoje nunca ocupado, na sequência da conclusão
do estágio de três anos para ingresso na carreira com parecer favorável,
efectuado ao abrigo do artigo 38.o do mesmo decreto-lei.» deve ler-se
«Por despacho de 12 de Junho de 2007 da directora do Instituto
de Genética Médica Doutor Jacinto de Magalhães, Laura Ferreira
Teixeira Vilarinho é nomeada, em regime de nomeação definitiva,
ao abrigo dos artigos 38.o e 39.o do Decreto-Lei n.o 124/99, de 20
de Abril, na categoria de investigadora auxiliar da carreira de investigação científica, com efeitos a partir de 30 de Junho de 2007.»
29 de Agosto de 2007. — O Administrador Hospitalar, Manuel
Ribeiro dos Santos.

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
Delegação do Porto
Despacho (extracto) n.o 21 403/2007
Por despacho de 2 de Agosto de 2007 do vogal do conselho directivo
do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Helena
Fernanda Vieira Soares da Costa, Isabel Teresa Ramalho e Silva,
Maria Beatriz Carvalho Carrulo, Maria José Alves Macedo Pinto e
Sónia Cristina Dinis Baptista, assistentes administrativas, foram
nomeadas definitivamente, precedendo concurso, na categoria de
assistente administrativo principal, da carreira do pessoal assistente
administrativo, do quadro de pessoal da Delegação do INSA.
Nos termos do n.o 1 do artigo 127.o do Código do Procedimento
Administrativo, as nomeações produzem efeito à data do despacho.
23 de Agosto de 2007. — O Director, Manuel Gomes Afonso.
Despacho (extracto) n.o 21 404/2007
Por despacho de 9 de Agosto de 2007 do vogal do conselho directivo
do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), foi João
Paulo Fernandes Teixeira, investigador auxiliar do quadro de pessoal
da Delegação do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge,
autorizado a acumular funções públicas como docente na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto.
23 de Agosto de 2007. — O Director, Manuel Gomes Afonso.
Despacho (extracto) n.o 21 405/2007
Por despacho de 2 de Agosto de 2007 do vogal do conselho directivo
do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), foi Carla
Maria Reis Gonçalves, técnica de 2.a classe, nomeada definitivamente,
precedendo concurso, na categoria de técnico de 1.a classe, da carreira
do pessoal técnico de diagnostico e terapêutica (profissão de saúde
ambiental), em lugar vago no quadro de pessoal da Delegação do
INSA.

Por deliberação do conselho de administração de 29 de Agosto
de 2007, foi Maria Amélia Rego Barrigão e Silva nomeada na categoria
de técnico especialista de 1.a classe — ramo de farmácia, da carreira
técnica de diagnóstico e terapêutica, precedendo concurso, do quadro
de pessoal desta Maternidade, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2007.
3 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.
Aviso (extracto) n.o 17 494/2007
Por deliberação do conselho de administração de 29 de Agosto
de 2007, foi Anabela do Nascimento Caldeira nomeada na categoria
de assistente principal — ramo de farmácia, da carreira dos técnicos
superiores de saúde, precedendo concurso, do quadro de pessoal desta
Maternidade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2007.
3 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.
Aviso (extracto) n.o 17 495/2007
Por deliberação do conselho de administração de 29 de Agosto
de 2007, foi Inês da Paz de Freitas Mata de Azevedo Saleiro nomeada
na categoria de chefe de repartição, área de pessoal, precedendo concurso, do quadro de pessoal desta Maternidade, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2007.
3 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.
Aviso (extracto) n.o 17 496/2007
Por deliberação do conselho de administração de 29 de Agosto
de 2007, foi Hélder Guilherme Ribeiro da Rocha nomeado na categoria de assistente administrativo principal, precedendo concurso, do
quadro de pessoal desta Maternidade, com efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2007.
3 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.
Aviso (extracto) n.o 17 497/2007
Por deliberação do conselho de administração de 29 de Agosto
de 2007, foi Rosa Joaquina Pereira Areias da Silva Pinto nomeada
na categoria de assessor principal, da carreira técnica superior de
serviço social, precedendo concurso, do quadro de pessoal desta
Maternidade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2007.
3 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.
Aviso (extracto) n.o 17 498/2007
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte, foi autorizado o regime de horário
acrescido por um período de seis meses às profissionais de enfermagem
a seguir indicadas:
Marília Barreira Rodrigues de Melo, com efeitos a partir de 1 de
Julho de 2007.
Maria Rosa Ferreira Veríssimo, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2007.
Maria Emília Ramalho Pereira Reis, com efeitos a partir de 10 de
Setembro de 2007.
3 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.

