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Diário da República, 2.a série — N.o 186 — 26 de Setembro de 2007
artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que
lhe foi conferida pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto.
27 de Agosto de 2007. — A Secretária-Geral, Maria Manuel Godinho.

Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.
Aviso n.o 18 419/2007
Por despacho de 13 de Julho de 2007 da directora do Instituto
Nacional para a Reabilitação, I. P., foi Maria do Rosário Dias Ribeiro
Fernandes, assistente administrativa do quadro deste organismo,
nomeada mediante concurso interno de acesso geral assistente administrativa principal, remunerada pelo escalão 1, índice 222, da tabela
anexa ao Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data da aceitação
do lugar. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Julho de 2007. — A Directora, Luísa Portugal.

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DA EDUCAÇÃO
Despacho n.o 22 414/2007
Referindo-se ao processo de fusão de serviços da Administração
Pública, dispõe o n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 200/2006,
de 25 de Outubro, que «O processo de fusão decorre, após a entrada
em vigor do diploma orgânico do serviço integrador, sob a responsabilidade do dirigente máximo deste serviço, com a colaboração dos
titulares de idênticos cargos dos serviços extintos.», acrescentando-se
no n.o 3 do mesmo artigo que «Verificando-se pluralidade de serviços
integradores, é designado, por despacho dos respectivos membros do
Governo, o dirigente máximo responsável pela coordenação do
processo.».
De acordo com o disposto na alínea c) do n.o 3 do artigo 36.o
do Decreto-Lei n.o 211/2006, de 27 de Outubro, o Instituto para a
Qualidade na Formação, I. P., é extinto, sendo objecto de fusão,
com integração de atribuições, no Instituto do Emprego e da Formação
Profissional, I. P. (IEFP), na Agência Nacional para a Qualificação, I. P. (ANQ), e na Direcção-Geral do Emprego e das Relações
de Trabalho (DGERT).
Assim, atenta a entrada em vigor, no passado dia 1 de Junho de
2007, dos diplomas orgânicos do IEFP e da DGERT e, no dia 31
de Julho de 2007, a publicação do diploma orgânico da ANQ, dando
sequência ao processo de fusão, ao abrigo do disposto no n.o 3 do
artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 200/2006, de 25 de Outubro, determina-se
que é nomeado como dirigente máximo responsável pela coordenação
do processo de fusão do Instituto para a Qualidade na Formação, I. P.,
o director-geral do Emprego e das Relações do Trabalho, licenciado
Fernando Ribeiro Lopes.
6 de Agosto de 2007. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade
Social, José António Fonseca Vieira da Silva. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes Reis Rodrigues.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Deliberação n.o 1918/2007
Por deliberação de 3 de Agosto de 2007 do conselho de directivo
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi António
Santos da Conceição Machado, enfermeiro-chefe, nomeado, em
comissão de serviço, nesta Administração Regional de Saúde, com
base na conjugação do disposto no artigo 17.o do Decreto-Lei
n.o 558/99, de 17 de Dezembro, com o n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 233/2005, de 29 de Dezembro.
A nomeação em causa produz efeitos a partir de 1 de Junho de
2007.
13 de Setembro de 2007. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria
Suzete dos Santos Gonçalves.

Deliberação n.o 1919/2007
Por deliberação de 3 de Setembro de 2007 do conselho de directivo
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi Maria
Manuela Coelho Torres, enfermeira-chefe, nomeada, em comissão
de serviço, nesta Administração Regional de Saúde, com base na
conjugação do disposto no artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 558/99, de
17 de Dezembro, com o n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 233/2005, de 29 de Dezembro.
A nomeação em causa produz efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2007.
13 de Setembro de 2007. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria
Suzete dos Santos Gonçalves.

Sub-Região de Saúde de Braga
Despacho n.o 22 415/2007
Por despacho de 11 de Setembro de 2007 do coordenador da Sub-Região de Saúde de Braga, por delegação, foi autorizada, após aprovação em concurso interno geral de ingresso, a nomeação na categoria
de motorista de ligeiros e para os seguintes locais de trabalho:
Centro de Saúde de Braga I — Fernando Miguel Abreu Guedes
Silva (a).
Centro de Saúde de Braga II — Rui Pedro da Silva Soto Maior (b).
(a) Nomeação provisória ao abrigo do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
b) Nomeação em comissão de serviço ao abrigo do n.o 4 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
(Não carece de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.)
13 de Setembro de 2007. — O Coordenador, José Agostinho Dias
de Castro e Freitas.

Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo
Despacho (extracto) n.o 22 416/2007
Por deliberação de 19 de Julho de 2007 do conselho directivo da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi autorizada a
prorrogação do regime de tempo prolongado, por um período de
um ano, ao técnico de informática Fernando Raul Gonçalves Cruz,
com efeitos a 3 de Julho de 2007, de acordo com o n.o 1 do artigo 20.o
do Decreto Lei n.o 97/2001, de 26 de Março.
14 de Setembro de 2007. — O Coordenador, Manuel João Carneiro.

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Sub-Região de Saúde de Leiria
Deliberação (extracto) n.o 1920/2007
Por deliberação de 22 de Setembro de 2006 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro, no uso
de competência delegada, foi autorizado o contrato de trabalho a
termo certo às enfermeiras Ana Rolanda Assis Pacheco, Vânia Cristina
Caetano Alves e Cátia Marina Martins Dias, pelo período de três
meses, eventualmente renovável por um único e igual período, ao
abrigo do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, nos termos do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com efeitos a 12 de Outubro e 7 de Setembro de 2006, respectivamente.
Por deliberação de 15 de Dezembro de 2006 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro, no uso
de competência delegada, foi autorizado o contrato de trabalho a
termo certo à enfermeira Silvana Laura Freitas da Silva, pelo período
de três meses, eventualmente renovável por um único e igual período,
ao abrigo do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, nos termos
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com efeitos a 2 de Janeiro de 2007.
Por deliberação de 4 de Janeiro de 2007 do conselho directivo
da Administração Regional de Saúde do Centro, no uso de competência delegada, foi autorizado o contrato de trabalho a termo certo
à enfermeira Maria Leonor Rodrigues Pinto, pelo período de três
meses, eventualmente renovável por um único e igual período, ao
abrigo do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, nos termos do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com efeitos a 15 de Fevereiro de 2007.
22 de Novembro de 2006. — O Coordenador, Jorge Manuel Silva
Pereira.
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