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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Departamento de Modernização e Recursos da Saúde

Despacho (extracto) n.o 9242/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 11 de Novembro de 2002:

Licenciado António Manuel Neto Rodrigues — nomeado para o cargo
de director clínico dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade
Local de Saúde de Matosinhos.

19 de Novembro de 2002. — O Director-Geral, João Nabais.

Despacho (extracto) n.o 9243/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 11 de Novembro de 2002:

Licenciado Fernando Jorge Pereira Pinto Monteiro — dada por finda
a comissão de serviço de vogal da comissão instaladora do Centro
Psiquiátrico de Recuperação de Montachique, com efeitos a partir
de 7 de Outubro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Director-Geral, João Nabais.

Despacho (extracto) n.o 9244/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 11 de Novembro de 2002:

Licenciado José Carlos Gonçalves Júnior — nomeado para o cargo
de administrador-delegado do Hospital Distrital de Faro.

19 de Novembro de 2002. — O Director-Geral, João Nabais.

Despacho (extracto) n.o 9245/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 7 de Novembro de 2002:

Licenciado Carlos António Neto Dias Vilela — nomeado para o cargo
de presidente do conselho de administração do Hospital Distrital
de Faro, com efeitos a partir de 8 de Novembro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Director-Geral, João Nabais.

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Sub-Região de Saúde de Beja

Despacho (extracto) n.o 9246/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 5 de Outubro de 2002 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Alentejo:

Diogo Ramalhete Macedo de Sousa Gomes — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses,
para o exercício de funções inerentes à categoria de técnico de
2.a classe, área de saúde ambiental, no Centro de Saúde de Moura,
Sub-Região de Saúde de Beja, a partir de 4 de Novembro de 2002.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Maria Lisalete Mar-
tins Piçarra de Oliveira Pombeiro.

Despacho (extracto) n.o 9247/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 7 de Novembro de 2002 da coordenador sub-regional
de Saúde de Beja, por subdelegação:

Elsa do Carmo Azevedo Fialho Cabeça, técnica especialista de saúde
ambiental do quadro do Centro de Saúde de Cuba — autorizado
o regime de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais
para apoio ao Centro de Saúde de Vidigueira, com efeitos a partir
de 11 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Maria Lizalete Mar-
tins Piçarra de Oliveira Pombeiro.

Despacho n.o 9248/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
20 de Novembro de 2002 da coordenadora da Sub-Região de Saúde
de Beja, por delegação:

Maria Madalena da Silva Aurélio Brito, auxiliar de apoio e vigilância
do quadro do Centro de Saúde da Vidigueira — autorizada a trans-
ferência para o quadro dos serviços de âmbito sub-regional da Sub-
-Região de Saúde de Beja. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Maria Lisalete Mar-
tins Piçarra de Oliveira Pombeiro.

Sub-Região de Saúde de Évora

Despacho (extracto) n.o 9249/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho dos conselhos de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo de 26 de Julho
e 9 de Setembro de 2002, respectivamente:

Maria de Fátima dos Santos Pires Barradas, enfermeira graduada
do quadro de pessoal do Hospital de Garcia de Orta — autorizada
a transferência para o Centro de Saúde de Mourão da Sub-Região
de Saúde de Évora da Administração Regional de Saúde de Alen-
tejo, com efeitos a 1 de Dezembro de 2002. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Augusta Portas
Pereira.

Rectificação n.o 1163/2002 — AP. — Por ter sido publicado com
inexatidão no Diário da República, 2.a série, n.o 187, apêndice n.o 111,
de 14 de Agosto de 2002, o despacho (extracto) n.o 6513/2002
(2.a série) — AP, rectifica-se que onde se lê «Maria do Rosário Martins
Caeiro Tendeiro Calisto — nomeada [. . .] colocada no quadro de pes-
soal médico do Centro de Saúde de Portel» deve ler-se «Maria do
Rosário Martins Caeiro Tendeiro Calisto — nomeada [. . .] colocada
no quadro de pessoal médico do Centro de Saúde de Évora». (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Augusta Portas
Pereira.

Sub-Região de Saúde de Portalegre

Deliberação n.o 2320/2002 — AP. — Por deliberação de 26 de
Junho de 2002 do conselho de administração e ratificado em 4 de
Novembro de 2002 pelo conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Alentejo:

David Manuel Gonçalves Peças — autorizada a celebração de contrato
de trabalho certo, por três meses, renovável por um único e igual
período, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado ao Decre-
to-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, pelo artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, para exercer funções equivalentes às
de enfermeiro, no Centro de Saúde do Crato, a partir de 24 de
Julho de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha.

Deliberação n.o 2321/2002 — AP. — Por deliberação de 26 de
Junho de 2002 do conselho de administração e ratificada em 4 de
Novembro de 2002 pelo conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Alentejo:

Sofia Maria Borba Roque — autorizada a celebração de contrato de
trabalho a termo certo, por três meses, renovável por um único
e igual período, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado ao
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, pelo artigo 2.o do Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para exercer funções equivalentes
às de enfermeiro, no Centro de Saúde do Crato, a partir de 24
de Julho de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha.

Despacho n.o 9250/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
25 de Julho de 2002 da coordenadora da Sub-Região de Saúde de
Portalegre e ratificado por deliberação em 4 de Novembro de 2002
pelo conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Alentejo:

Maria Cristina de Jesus Teixeira — autorizada a celebração de con-
trato de trabalho certo, por três meses, renovável por um único
e igual período, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado ao
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, pelo artigo 2.o do Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para exercer funções equivalentes
às de enfermeira, no Centro de Saúde do Castelo de Vide, a partir
de 20 de Agosto de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha.



3APÊNDICE N.o 168 — II SÉRIE — N.o 302 — 31 de Dezembro de 2002

Despacho (extracto) n.o 9251/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 13 de Novembro de 2002, no uso de competências dele-
gadas, da coordenadora sub-regional de Saúde de Portalegre, da Admi-
nistração Regional de Saúde do Alentejo:

Antónia de Jesus dos Santos Marmelo Lista, enfermeira especialista
do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Arronches — auto-
rizada a sua transferência para idêntico lugar do quadro de pessoal
do Centro de Saúde de Alter do Chão. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha.

Administração Regional de Saúde do Algarve

Sub-Região de Saúde de Faro

Aviso n.o 10 741/2002 (2.a série) — AP. — Por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 18 de Setembro de 2002 e por despacho do vogal da
direcção do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência
da Direcção Regional do Algarve de 19 de Julho de 2002:

Alberto Henrique Maia dos Santos, enfermeiro graduado — autori-
zada a transferência do quadro de pessoal do SPTT, CAT de Por-
timão, para o quadro de pessoal do Centro de Saúde de Silves,
Sub-Região de Saúde de Faro, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

24 de Outubro de 2002. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Assunção Martinez.

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Aveiro

Despacho (extracto) n.o 9252/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Centro de 9 de Outubro de 2002:

Sílvia Alexandra França Correia de Sousa, assistente administrativa
da Maternidade de Júlio Dinis, no Porto — autorizada a transfe-
rência para esta Sub-Região de Saúde, Centro de Saúde de Castelo
de Paiva, com efeitos a partir de 30 de Novembro de 2002. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, Paulo Jorge Maia.

Sub-Região de Saúde de Coimbra

Contrato n.o 1638/2002 — AP. — Por meu despacho de 21 de
Outubro de 2002:

Júlio Miguel López Cápon, assistente de clínica geral — autorizada
a renovação do contrato de trabalho a termo certo para o Centro
de Saúde de Soure, pelo período de três meses, com início em
6 de Novembro de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

7 de Novembro de 2002. — O Coordenador, Fernando Lopes de
Almeida.

Contrato n.o 1639/2002 — AP. — Por meu despacho de 5 de
Novembro de 2002, por delegação:

José Carlos Oliveira Costa — autorizada a prorrogação do contrato
de trabalho a termo certo, na categoria de assistente de clínica
geral da carreira médica de clínica geral, pelo período de três meses,
a partir de 6 de Novembro de 2002, para o Centro de Saúde de
Celas. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — O Coordenador, Fernando Lopes de
Almeida.

Despacho n.o 9253/2002 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 22 de Agosto de 2002, por subdelegação do conselho de admi-
nistração da Administração Regional de Saúde do Centro, ratificado
por deliberação de 20 de Setembro de 2002 do conselho de admi-
nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Cláudia Alexandra Saraiva Alves Cardoso — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, na categoria de enfermeiro

(nível 1), pelo período de três meses, com início em 23 de Agosto
de 2002, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, para o Centro de Saúde de Celas.

Lénea Isabel Correia Carvalho — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, na categoria de enfermeiro (nível 1),
pelo período de três meses, com início em 23 de Agosto de 2002,
nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
para o Centro de Saúde de Miranda do Corvo.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — O Coordenador, Fernando José Ramos
Lopes de Almeida.

Despacho n.o 9254/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
21 de Outubro de 2002 do presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro:

Celestino Mendes Duarte, assistente administrativo especialista, per-
tencente ao quadro de pessoal do Centro de Saúde de Soure — auto-
rizada a sua colocação em lugar vago no quadro de pessoal dos
Serviços de Âmbito Sub-Regional. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — O Coordenador, Fernando Lopes de
Almeida.

Sub-Região de Saúde da Guarda

Despacho n.o 9255/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos de
25 de Outubro de 2002 do director do Departamento Geral de Admi-
nistração do Ministério dos Negócios Estrangeiros e de 19 de Novem-
bro de 2002 do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Centro:

Maria Teresa Ferraz Passos Rodrigues, assistente administrativa do
quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e
Comunidades Portuguesas — autorizada a sua transferência, com
a mesma categoria, para o quadro de pessoal dos Serviços Centrais
da Sub-Região de Saúde da Guarda. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2002. — O Coordenador, Fernando Monteiro
Girão.

Sub-Região de Saúde de Leiria

Despacho n.o 9256/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
9 de Outubro de 2002 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro:
André Cláudio Simão Brás e Pedro Manuel Pereira Quintas, enfer-

meiros do nível 1 do Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio — rati-
ficados os contratos de trabalho a termo certo pelo período de
três meses, eventualmente renováveis pelo mesmo período, com
início em 18 de Outubro de 2002.

Nathalie Defournier Coutinho Calado e Paulo Renato Pereira Gomes,
enfermeiros do nível 1 do Centro de Saúde da Marinha
Grande — ratificados os contratos de trabalho a termo certo pelo
período de três meses, eventualmente renováveis pelo mesmo
período, com início em 28 de Outubro e 11 de Novembro de 2002,
respectivamente.

Mónica da Silva Leal, enfermeira do nível 1 do Centro de Saúde
da Batalha — ratificado o contrato de trabalho a termo certo pelo
período de três meses, eventualmente renovável pelo mesmo
período, com início em 28 de Outubro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, Luís Morato.

Sub-Região de Saúde de Viseu

Despacho n.o 9257/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
28 de Agosto de 2002 do coordenador sub-regional de Saúde do Dis-
trito de Viseu, ratificado por deliberação do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro
de 2002:

Margarida Lopes Amaral — contratada em regime de contrato de
trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, na
categoria de enfermeira, por três meses, renovável por igual período,
para exercer funções no Centro de Saúde de Sernancelhe, a partir
de 26 de Agosto de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Hen-
riques Mota de Faria.
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Despacho n.o 9258/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
28 de Agosto de 2002 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Viseu, ratificado por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro de
2002:

Ana Margarida Marques Duarte — contratada em regime de contrato
de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço,
na categoria de enfermeira, por três meses, renovável por igual
período, para exercer funções no Centro de Saúde de Mortágua
a partir de 1 de Setembro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Hen-
riques Mota de Faria.

Despacho n.o 9259/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
23 de Agosto de 2002 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Viseu, ratificado por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro de
2002:

Márcia Almeida Pina Ribeiro — contratada em regime de contrato
de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço,
na categoria de enfermeira, por três meses, renovável por igual
período, para exercer funções no Centro de Saúde de Mangualde
a partir de 1 de Setembro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Hen-
riques Mota de Faria.

Despacho n.o 9260/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
23 de Agosto de 2002 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Viseu, ratificado por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro de
2002:

Tânia Isabel Martins Fontainhas Teixeira — contratada, em regime
de contrato de trabalho a termo certo, por urgente conveniência
de serviço, na categoria de enfermeira, por três meses, renovável
por igual período, para exercer funções no Centro de Saúde de
Mangualde a partir de 1 de Setembro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Hen-
riques Mota de Faria.

Despacho n.o 9261/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
16 de Maio de 2002 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Viseu, ratificado por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro de
2002:

Catarina Alexandra Tomás Silva — contratada em regime de contrato
de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço,
na categoria de enfermeira, por três meses, renovável por igual
período, para exercer funções no Centro de Saúde de Armamar
a partir de 11 de Julho de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Hen-
riques Mota de Faria.

Despacho n.o 9262/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
12 de Julho de 2002 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Viseu, ratificado por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro de
2002:

Sílvia Jorge Delgado — contratada em regime de contrato de trabalho
a termo certo, por urgente conveniência de serviço, na categoria
de enfermeira, por três meses, renovável por igual período, para
exercer funções no Centro de Saúde de Tabuaço a partir de 1 de
Agosto de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Hen-
riques Mota de Faria.

Despacho n.o 9263/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
1 de Agosto de 2002 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Viseu, ratificado por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro de
2002:

Vânia Marisa Sá Paiva — contratada em regime de contrato de tra-
balho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, na cate-
goria de enfermeira, por três meses, renovável por igual período,

para exercer funções no Centro de Saúde de Cinfães a partir de
11 de Setembro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Hen-
riques Mota de Faria.

Despacho n.o 9264/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
2 de Julho de 2002 do coordenador da Sub-Região de Saúde de Viseu,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Admi-
nistração Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro de 2002:

Susana Catarina Vaz Mendes — contratada em regime de contrato
de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço,
na categoria de enfermeira, por três meses, renovável por igual
período, para exercer funções no Centro de Saúde de Armamar
a partir de 1 de Agosto de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Hen-
riques Mota de Faria.

Despacho n.o 9265/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
15 de Julho de 2002 do director de serviços de Administração Geral
da Sub-Região de Saúde de Viseu, ratificado por deliberação do con-
selho de administração da Administração Regional de Saúde do Cen-
tro de 15 de Julho de 2002:

Tony Correia Lopes — contratado em regime de contrato de trabalho
a termo certo, por urgente conveniência de serviço, na categoria
de enfermeiro, por três meses, renovável por igual período, para
exercer funções no Centro de Saúde de Sátão a partir de 1 de
Setembro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Hen-
riques Mota de Faria.

Despacho n.o 9266/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
12 de Setembro de 2002 do coordenador da Sub-Região de Saúde
de Viseu:

Susana Catarina Vaz Mendes, contratada, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, na categoria de enfermeira, a exercer
funções no Centro de Saúde de Armamar — autorizada a rescisão
do contrato a partir de 30 de Setembro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Hen-
riques Mota de Faria.

Rectificação n.o 1164/2002 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão o despacho n.o 7916 (2.a série)-AP, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 260, apêndice n.o 140, de 11 de Novembro
de 2002, rectifica-se, onde se lê «Isabel Maria Lopes Pereira — con-
tratada, em regime de contrato de trabalho a termo certo, por urgente
conveniência de serviço, na categoria de assistente administrativa, por
três meses, para exercer funções no Centro de Saúde de Vila Nova
de Paiva, a partir de 1 de Agosto de 2002» deve ler-se «Isabel Maria
Lopes Pereira — contratada, em regime de contrato de trabalho a
termo certo, por urgente conveniência de serviço, na categoria de
auxiliar de apoio e vigilância, por três meses, para exercer funções
no Centro de Saúde de Vila Nova de Paiva, a partir de 1 de Agosto
de 2002».

18 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Henriques
Mota de Faria.

Rectificação n.o 1165/2002 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão o despacho n.o 7917/2002 (2.a série) — AP, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 260, apêndice n.o 140, de 11 de
Novembro de 2002, rectifica-se que onde se lê «Maria de Fátima
Conceição Oliveira Martinho Rodrigues — contratada, em regime de
contrato de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de ser-
viço, na categoria de assistente administrativa, por três meses, para
exercer funções no Centro de Saúde de Tarouca, a partir de 9 de
Julho de 2002» deve ler-se «Maria de Fátima Conceição Oliveira
Martinho Rodrigues — contratada, em regime de contrato de trabalho
a termo certo, por urgente conveniência de serviço, na categoria de
auxiliar de apoio e vigilância, por três meses, para exercer funções
no Centro de Saúde de Tarouca, a partir de 9 de Julho de 2002».

18 de Novembro de 2002. — O Coordenador, José Manuel Henriques
Mota de Faria.
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Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Lisboa

Despacho (extracto) n.o 9267/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do coordenador sub-regional de Saúde de Lisboa de 22
de Março de 2002, ratificado por deliberação do conselho de admi-
nistração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo em 11 de Setembro de 2002:

Ana do Rosário Loureiro Filipe, enfermeira do nível 1 — autorizada
a celebração de contrato de trabalho a termo certo, por três meses,
renovável por um igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de
26 de Abril, para o Centro de Saúde de Sacavém, com efeitos
a partir de 1 de Abril de 2002. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — O Coordenador, António Godinho.

Despacho (extracto) n.o 9268/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do coordenador sub-regional de Saúde de Lisboa de 19
de Setembro de 2002:

Maria Adriana Rodrigues Ralha Valente, enfermeira graduada —
autorizada a cessar o regime de horário acrescido, no Centro de
Saúde de Vila Franca de Xira, a partir de 1 de Outubro de 2002.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, António Godinho.

Despacho (extracto) n.o 9269/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 4 de Outubro de 2002:

Maria Isabel Rego Silva Marques — exonerada do cargo de vogal
administrativa do Centro de Saúde da Pontinha, sendo nomeada
Maria da Graça Trindade Palma de Medeiros Silva, assistente admi-
nistrativa especialista, ao abrigo e nos termos do artigo 56.o, n.o 6,
do Decreto-Lei n.o 157/99, de 10 de Maio. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, António Godinho.

Despacho (extracto) n.o 9270/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho da presidente do conselho de administração da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 26 de Novembro
de 2002:

Nomeados na categoria de chefe de repartição, com efeitos à
data do despacho, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e do Código do Procedimento
Administrativo (Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro,
com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.o 6/96,
de 31 de Janeiro):

Centro de Saúde da Alameda:

Maria Margarida Ferreira Carvalho O’Connor Shirley.

Centro de Saúde da Amadora:

Maria de Fátima Dias Camisão Caio Vieira.

Centro de Saúde de Benfica:

Maria Teresa d’Almeida Lopes.

Centro de Saúde de Carnaxide:

Beatriz de Jesus Carrapiço Candeias de Sousa.

Centro de Saúde de Loures:

Maria Augusta Pereira de Matos Lopes Nunes.

Centro de Saúde de Mafra:

Maria da Conceição Gonçalo Pernes.

Centro de Saúde de Odivelas:

Ofélia Henriques Pedro Gama Barbosa.

Centro de Saúde da Parede:

Maria Manuela Lopes de Almeida Barreto Veiga.

Centro de Saúde de Queluz:

Paulo Manuel Falcão Villaverde Gonçalves.

Centro de Saúde de Sacavém:

Maria Manuela Lopes Pereira Gomes Ribeiro.

Centro de Saúde de Sete Rios:

Maria Fernanda Daniel Raimundo.

Centro de Saúde da Venda Nova:

Maria Emília Santos Ramos Costa Lima.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Novembro de 2002. — O Coordenador, António Godinho.

Sub-Região de Saúde de Santarém

Despacho (extracto) n.o 9271/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 29 de Outubro de 2002 da coordenadora sub-regional,
no uso de subdelegação de competências:

Cristina Maria da Conceição Vieira Alvarez Faustino — autorizado
o seu pedido de exoneração do lugar de técnica superior de 2.a classe
da carreira técnica superior, que exercia nos serviços de âmbito
sub-regional, nos termos do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, com efeitos reportados a 1 de Novembro de
2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Ana Cristina de Jesus Casanova Nogueira Carvalho.

Despacho (extracto) n.o 9272/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 11 de Setembro de 2002, sob
proposta do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e nos termos do n.o 6 do artigo 56.o
do Decreto-Lei n.o 157/99, de 10 de Maio, foram nomeados, em comis-
são de serviço, para a direcção do Centro de Saúde de Vila Nova
da Barquinha os seguintes membros:

Director — António João Barroso da Silva, assistente graduado
da carreira médica de clínica geral.

Vogal enfermeira — Maria Elisa Camilo da Silva Vicente,
enfermeira-chefe.

Vogal administrativa — Isabel Maria Bento Galveias Cascais
Moreira, chefe de secção.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Rosa Maria Ferreira
Mesquita Feliciano.

Despacho (extracto) n.o 9273/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Ministro da Saúde de 11 de Setembro de 2002, sob
proposta do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, nos termos do n.o 6 do artigo 56.o
do Decreto-Lei n.o 157/99, de 10 de Maio:

Maria do Rosário Costa Martins, enfermeira-chefe — nomeada, em
comissão de serviço, vogal enfermeira da direcção do Centro de
Saúde da Chamusca, sendo exonerada do mesmo cargo a enfer-
meira-supervisora Maria José Rosário Mota Nunes, colocada, por
concurso, no Centro de Saúde de Tomar e nomeada enfermei-
ra-directora da Sub-Região de Saúde de Santarém. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Rosa Maria Ferreira
Mesquita Feliciano.

Rectificação n.o 1166/2002 — AP. — Por ter saído com inexac-
tidão a publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 245,
apêndice n.o 134, de 23 de Outubro de 2002, o despacho (extracto)
n.o 7703/2002 (2.a série) — AP, rectifica-se que onde se lê «2 de Outu-
bro de 2001» deve ler-se «1 de Outubro de 2002».

20 de Novembro de 2002. — A Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Ana Cristina de Jesus Casanova Nogueira Carvalho.
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Sub-Região de Saúde de Setúbal

Despacho n.o 9274/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
6 de Novembro de 2002 do coordenador sub-regional de Saúde de
Setúbal, exarado por delegação:

Lucília Maria Mendes Zurrapa — nomeada na categoria de cozi-
nheira, com efeitos a 1 de Novembro de 2002, nos termos dos
n.os 1 e 9 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
para o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, Centro
de Saúde de Alcácer do Sal, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96,
de 31 de Dezembro, alterado pela Portaria n.o 1374/2002, de 22
de Outubro, precedendo concurso externo de ingresso, conforme

publicação no Diário da República, 2.a série, n.o 57, de 8 de Março
de 2001. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — O Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Despacho n.o 9275/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
22 de Outubro de 2002 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde:

Autorizada a prorrogação dos contratos administrativos de provimento
por mais três anos, ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 112/98, de 24 de Abril, com a categoria de
assistente eventual da carreira médica de clínica geral, com efeitos
a 29 de Junho de 2002, dos seguintes profissionais:

Nome Categoria Centro de Saúde

Ana Cristina Silva Loução Vítor Manuelito . . . . . . . . Assistente eventual de clínica geral . . . . . . . . . . . . . . Seixal.
Anabela Clara Jesuíno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente eventual de clínica geral . . . . . . . . . . . . . . Grândola.
Domingos António Cambado Sebastião . . . . . . . . . . . Assistente eventual de clínica geral . . . . . . . . . . . . . . Santiago do Cacém.

(Não carece de fiscalização prévia.)

14 de Novembro de 2002. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Despacho n.o 9276/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
13 de Novembro de 2002 do coordenador sub-regional de Saúde de
Setúbal, exarado por delegação:

Maria do Carmo Pereira Borrego do Vale — autorizada a dispensa
de estágio e nomeada definitivamente na categoria de técnica supe-
rior de 2.a classe da carreira técnica superior, regime geral (área
de recursos humanos) com efeitos a 24 de Abril de 2002, nos termos
do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
para o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, serviços
de âmbito sub-regional, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de
31 de Dezembro, alterada pela Portaria n.o 1374/2002, de 22 de
Outubro, precedendo concurso interno de ingresso, conforme publi-
cação no Diário da República, 2.a série, n.o 289, de 15 de Dezembro
de 2001. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — O Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Despacho n.o 9277/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
13 de Novembro de 2002 do coordenador sub-regional de Saúde de
Setúbal, exarado por delegação:

Ana Maria Ludovina de Brito Fernandes Gomes — autorizada a dis-
pensa de estágio e nomeada definitivamente na categoria de técnico
superior de 2.a classe da carreira técnica superior, regime geral
(área jurídica), com efeitos a 24 de Abril de 2002, nos termos
do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
para o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, serviços
de âmbito sub-regional, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de
31 de Dezembro, alterado pela Portaria n.o 1374/2002, de 22 de
Outubro, precedendo concurso interno de ingresso, conforme publi-
cação no Diário da República, 2.a série, n.o 289, de 15 de Dezembro
de 2001. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — O Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Despacho n.o 9278/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
29 de Agosto de 2002 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação:

Isabel Maria Lopes Afonso Borralho, auxiliar de apoio e vigilân-
cia — autorizada a prorrogação da requisição, ao abrigo do n.o 3
do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, do
quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde de Coimbra, Centro
de Saúde de Fernão de Magalhães, para a Sub-Região de Saúde
de Setúbal, Centro de Saúde da Costa da Caparica, por mais um
ano, com efeitos a 1 de Agosto de 2002. (Não carece de fiscalização
prévia.)

19 de Novembro de 2002. — O Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Despacho n.o 9279/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
20 de Setembro de 2002 do conselho de administração da adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação:

Deolinda Efigénia Paulo Pinheiro e Vanessa Andreia Miranda Bar-
ros — autorizadas as primeiras renovações dos contratos de tra-
balho a termo certo, por seis meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 11/98, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 62/2000, de 26
de Abril, para desempenharem funções inerentes à categoria de
auxiliar de apoio e vigilância no Centro de Saúde da Cova da Pie-
dade, com efeitos a 14 de Maio de 2002. (Não carece de fiscalização
prévia.)

19 de Novembro de 2002. — O Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Despacho n.o 9280/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
23 de Outubro de 2002 do conselho de administração da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação:

Emília Maria Fernandes Duarte Jesus, Iolanda Maria Fitas Ramet
Coutinho e Luísa Vieira Oliveira — autorizadas as primeiras reno-
vações dos contratos de trabalho a termo certo, por seis meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/98, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 62/2000, de 26 de Abril, para desempenharem fun-
ções inerentes à categoria de auxiliar de apoio e vigilância no Centro
de Saúde da Cova da Piedade, com efeitos a 14 de Maio de 2002.
(Não carece de fiscalização prévia.)

19 de Novembro de 2002. — O Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Despacho n.o 9281/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
4 de Novembro de 2002 do coordenador da Sub-Região de Saúde
de Setúbal, por subdelegação:

Deonilde Maria da Assunção Rolo, enfermeira — autorizada a ces-
sação de acumulação de funções de dezanove horas semanais no
Centro de Saúde do Montijo, com efeitos a 9 de Dezembro de
2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — O Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Despacho n.o 9282/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
11 de Novembro de 2002 do vogal do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por
delegação:

Célia Maria Vieira Belo da Silva, assistente administrativa especia-
lista — autorizada a transferência do Hospital de Garcia de Orta,
Almada, para a Sub-Região de Saúde de Setúbal, Centro de Saúde
da Amora, ao abrigo do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
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de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho. (Não carece de fiscalização prévia.)

21 de Novembro de 2002. — O Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Despacho n.o 9283/2002 (2.a série) — AP. — Nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 41.o do Código do Procedimento
Administrativo, designo para me substituir na minha ausência, por
férias no período de 16 de Dezembro de 2002 a 3 de Janeiro de
2003, a Dr.a Maria Vitorina Martins Canhão Mourinho Félix, directora
de serviços de administração geral da Sub-Região de Saúde de Setúbal.

22 de Novembro de 2002. — O Coordenador, Emanuel Gomes
Esteves.

Administração Regional de Saúde do Norte

Deliberação n.o 2322/2002 — AP. — Por deliberação de 7 de
Novembro de 2002 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte:

Sónia Margarida Barbosa Pereira — ratificado o contrato de trabalho
a termo certo como assistente administrativa, celebrado pelo
período de três meses, em trinta e cinco horas semanais, sendo
remunerado pelo esclaão 1, com efeitos a partir de 5 de Novembro
de 2002.

18 de Novembro de 2002. — Pelo Conselho de Administração, o
Vogal, José R. Rodrigues.

Sub-Região de Saúde de Braga

Despacho n.o 9284/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
4 de Setembro de 2002 do presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Norte:

Maria Antonieta Antunes Dias, assistente graduada de clínica
geral — nomeada em regime de substituição para o cargo de direc-
tora de serviços de saúde da Sub-Região de Saúde de Braga, com
efeitos a partir de 12 de Setembro de 2002. (Isento de fiscalização
prévia. Não são devidos emolumentos.)

20 de Novembro de 2002. — O Coordenador, Carlos Carvalho
Moreira.

Sub-Região de Saúde de Bragança

Aviso (extracto) n.o 10 742/2002 (2.a série) — AP. — Tendo
sido nomeada para o cargo de chefe de divisão de Apoio Técnico
da Sub-Região de Saúde de Bragança a licenciada Maria de Jesus
Machado Lopes, por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte de 23 de Outubro de
2002, precedendo concurso, faz-se público que o lugar ficou deserto
por desistência da mesma. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, A. Manuel Subtil.

Deliberação (extracto) n.o 2323/2002 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Norte de 31 de Julho de 2002:

Regina dos Prazeres Bom, assistente administrativa especia-
lista — autorizada a transferência para o Centro de Saúde de Miran-
dela, com efeitos a 1 de Julho de 2002, sendo a deliberação de
produção de efeitos da transferência dada pelo conselho de admi-
nistraão da Administração Regional de Saúde do Norte em 23
de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Coordenador, A. Manuel Subtil.

Despacho (extracto) n.o 9285/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 2 de Outubro de 2002, foi revogado o despacho
de 10 de Maio de 2002 de afectação da funcionária Ana de Lurdes
Fernandes Parra ao Centro de Saúde de Vimioso, e autorizada a
afectação da referida funcionária ao Centro de Saúde de Mogadouro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Novembro de 2002. — O Coordenador, A. Manuel Subtil.

Sub-Região de Saúde do Porto

Deliberação n.o 2324/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte
de 27 de Setembro de 2002:

José Manuel Viana Pinheiro Azevedo, chefe de serviço da carreira
médica de clínica geral — autorizada a passagem ao regime de tra-
balho de dedicação exclusiva e horário de quarenta e duas horas
semanais, com efeitos a partir de 13 de Novembro de 2002.

18 de Novembro de 2002. — Pelo Coordenador, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

Despacho n.o 9286/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
22 de Outubro de 2002 do vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte:

Carla Celeste Silva Ribeiro Oliveira, enfermeira — autorizada a trans-
ferência do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia, para o quadro de pessoal da Administração Regional
de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, Centro de
Saúde da Boa Nova.

8 de Novembro de 2002. — Pelo Coordenador, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

Despacho n.o 9287/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
23 de Outubro de 2002 do presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Norte:

Domingos Manuel Carvalho Araújo Fernandes e António Manuel
Rodrigues Silva, técnicos de informática do grau 1, nível 1 — rati-
ficado os contratos de trabalho a termo certo, celebrados pelo
período de três meses, com a Administração Regional de Saúde
do Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, serviços de âmbito sub-
-regional, em regime de trinta e cinco horas semanais, com efeitos
a 27 de Maio de 2002.

8 de Novembro de 2002. — Pelo Coordenador, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Lenor Eirado.

Despacho n.o 9288/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
18 de Setembro de 2002 do vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte:

Fernando Ferreira Silva — ratificada a renovação do contrato de tra-
balho a termo certo, pelo período de três meses, com a Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do
Porto, Centro de Saúde de Negrelos, em regime de trinta e cinco
horas semanais, com a categoria de auxiliar de apoio e vigilância.

20 de Novembro de 2002. — Pelo Coordenador, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

Despacho n.o 9289/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
18 de Setembro de 2002 do vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte:

Maria Clara Cangueiro Ferreira — ratificada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, com a Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do
Porto, Centro de Saúde de Boa Nova, em regime de trinta e cinco
horas semanais, com a categoria de auxiliar de apoio e vigilância.

20 de Novembro de 2002. — Pelo Coordenador, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

Despacho n.o 9290/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
18 de Setembro de 2002 do vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte:

Maria Conceição Sousa Soares — ratificada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, com a Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do
Porto, Centro de Saúde de Boa Nova, em regime de trinta e cinco
horas semanais, com a categoria de auxiliar de apoio e vigilância.

20 de Novembro de 2002. — Pelo Coordenador, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

Despacho n.o 9291/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
9 de Outubro de 2001 do vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte:

Paula Cristina Joaquim Ribeiro — ratificada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, com a Admi-
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nistração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do
Porto, Centro de Saúde de Negrelos, em regime de trinta e cinco
horas semanais, com a categoria de auxiliar de apoio e vigilância.

20 de Novembro de 2002. — Pelo Coordenador, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo

Despacho (extracto) n.o 9292/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 23 de Outubro de 2002 do vogal do conselho de admi-
nistração da Administração Regional de Saúde do Norte, no âmbito
da competência delegada:

Susana Martin Santas, enfermeira — autorizada a transferência para
esta Sub-Região de Saúde, Centro de Saúde de Monção.

5 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 9293/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do coordenador da Sub-Região de Saúde de Viana do Cas-
telo de 6 de Agosto de 2002, ratificado pelo presidente do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte em
16 de Outubro de 2002, foi autorizada a celebração de contratos
de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decre-
to-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, conjugado com o n.o 3 do
artigo 18.o-A, que foi aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, pelo período
de três meses, com a possibilidade de prorrogação por um único
e igual período, com os assistentes administrativos Aurélio Nuno Pei-
xoto Barreiros e Maria Isabel Soto Maior Azevedo para o Centro
de Saúde de Barroselas, com efeitos reportados a 5 de Agosto e
7 de Agosto de 2002 respectivamente.

13 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 9294/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do coordenador da Sub-Região de Saúde de Viana do Cas-
telo de 19 de Agosto de 2002, ratificado pelo presidente do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte em
23 de Outubro de 2002, foi autorizada a celebração de contrato de
trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, conjugado com o n.o 3 do artigo 18.o-A,
que foi aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, pelo período de três meses,
com a possibilidade de prorrogação por um único e igual período,
com a assistente de clínica geral Ana Maria Soares Cunha Lerman,
para o Centro de Saúde de Darque, com efeitos reportados a 22
de Julho de 2002.

15 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 9295/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 23 de Outubro de 2002 do presidente do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde do Norte, foi
nomeada em comissão de serviço Maria Luísa de Sousa Moreira Car-
valhido do Paço para o cargo de chefe de divisão de gestão financeira
da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo.

18 de Novembro de 2002. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.

Rectificação n.o 1167/2002 — AP. — Tendo saído com inexac-
tidão o aviso publicado no apêndice n.o 97, ao Diário da República,
2.a série, n.o 170, de 25 de Julho de 2002, p. 17, rectifica-se que
onde se lê «Doutor Agostinho Manuel Correia dos Santos» deve ler-se
«Doutor Agostinho Manuel Correia Nunes Santos».

11 de Outubro de 2002. — A Coordenadora, Ana Maria Ribeiro.

Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos
da Saúde

Despacho (extracto) n.o 9296/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do director-geral de 18 de Novembro de 2002:

Luísa Maria Pinheiro Almeida Fernandes, directora de serviços admi-
nistrativos da Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos da
Saúde, em regime de substituição — cessa, a seu pedido, o res-
pectivo cargo, com efeitos a partir de 30 de Novembro de 2002.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Director-Geral, Rios Vilela.

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha

Deliberação n.o 2325/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração deste Centro Hospitalar de 14 de Novembro
de 2002:

João Carlos Morgado Ferreira, técnico de diagnóstico e terapêutica
de análises clínicas e saúde pública — autorizado o exercício de
funções em regime de horário acrescido, quarenta e duas horas
semanais, a partir de 1 de Novembro de 2002, por seis meses.

15 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
do Rosário Sabino.

Deliberação n.o 2326/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração deste Centro Hospitalar de 14 de Novembro
de 2002:

Ana Maria Silva Correia, Antero Rogério de Carvalho Martins, Maria
Isabel Fino Ramalho e Sandra Cristina Mendes dos Santos, técnicos
de diagnóstico e terapêutica de análises clínicas e saúde
pública — autorizada a prorrogação do exercício de funções em
regime de horário acrescido, quarenta e duas horas semanais, a
partir de 1 de Novembro de 2002, por seis meses.

15 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
do Rosário Sabino.

Deliberação n.o 2327/2002 — AP. — Por despacho da adminis-
tradora-delegada deste Centro Hospitalar de 23 de Outubro de 2002:

Maria de Fátima Morgado Nicau, técnica de 1.a classe de análises
clínicas e saúde pública — autorizada a cessação do exercício de
funções em regime de horário acrescido, quarenta e duas horas
semanais, a partir de 1 de Outubro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
do Rosário Sabino.

Deliberação n.o 2328/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração deste Centro Hospitalar de 14 de Novembro
de 2002:

Rosa Marques Silva Vicente, Maria Conceição R. Severino e Anabela
Madeira Lorvão Gomes, enfermeiras — autorizada a prorrogação
do exercício de funções em regime de horário acrescido, quarenta
e duas horas semanais, a partir de 1 de Novembro de 2002, por
seis meses.

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
do Rosário Sabino.

Centro Hospitalar de Cascais

Aviso n.o 10 743/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 7 de Outubro
de 2002:

Sérgio Carlos da Silva, auxiliar de acção médica do quadro do Hospital
Condes de Castro Guimarães integrado no Centro Hospitalar de
Cascais — autorizada a licença sem vencimento de longa duração,
ao abrigo do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
com efeitos a 28 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

4 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Carlos A.
Coelho Gil.

Aviso n.o 10 744/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração de 11 de Outubro de 2002:

Isabel Maria Abreu Francisco, técnica de 2.a classe de fisioterapia
do quadro do Hospital Nossa Senhora do Rosário — Bar-
reiro — nomeada, após concurso, técnica de 2.a classe de fisiote-
rapia, do quadro do Hospital Ortopédico Dr. José de Almeida
integrado no Centro Hospitalar de Cascais, ficando exonerada das
funções que exercia anteriormente a partir da data da assinatura
do termo de aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Carlos
Alberto Coelho Gil.
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Aviso n.o 10 745/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração de 16 de Outubro de 2002:

João Luís Viçoso Guerra — autorizada a celebração do contrato de
trabalho a termo certo, nos termos do disposto no 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, com a redacção dada
pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e de
harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27 de
Fevereiro, a partir de 18 de Outubro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Carlos
A. Coelho Gil.

Aviso n.o 10 746/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração de 31 de Agosto de 2002:

Nuno Miguel Pereira Farias — autorizada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo, nos termos do disposto no 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, com a redacção dada
pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e de
harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27 de
Fevereiro, a partir de 28 de Outubro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Carlos
Alberto Coelho Gil.

Aviso n.o 10 747/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração de 29 de Outubro de 2002:

George Luíz Mattos Cardoso Junior — autorizada a celebração do
contrato de trabalho a termo certo, nos termos do disposto no
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, com a redac-
ção dada pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e de harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27
de Fevereiro, a partir de 1 de Novembro de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Carlos
Alberto Coelho Gil.

Aviso n.o 10 748/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração de 31 de Julho de 2002:

Bruno Miguel Esteves Pinto Jerónimo — autorizada a celebração do
contrato de trabalho a termo certo, nos termos do disposto no
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, com a redac-
ção dada pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e de harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27
de Fevereiro, a partir de 29 de Outubro de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Carlos
Alberto Coelho Gil.

Centro Hospitalar de Coimbra

Contrato (extracto) n.o 1640/2002 — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 8, de
15 e de 29 de Outubro de 2002, foi autorizada a contratação a termo
certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e dos n.os 1 e 2 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março. Os presentes contratos são válidos por

três meses, eventualmente renováveis por um único e igual período,
e com efeitos à data indicada:

Auxiliar de acção médica:

Sandra Manuela de Sá Cardoso — 7 de Novembro de 2002.
Maria João Morais Santos Matos — 6 de Novembro de 2002.
Carla Cristina Inácio Augusto — 5 de Novembro de 2002.
Cláudia Cristina Pereira Rodrigues — 7 de Novembro de 2002.

Auxiliar de apoio e vigilância:

Elisabete da Conceição Gaspar Pimenta — 16 de Outubro de 2002.

Pessoal operário qualificado (serralheiro):

Eduardo Miguel Lemos Gomes Maduro — 29 de Outubro de 2002.

Técnico superior de saúde (laboratório):

Maria Alexandra Vaz Mendes Durães — 16 de Novembro de 2002.

Técnico superior de saúde (farmácia):

Paula Maria Nunes Alves Castanheira Costa — 4 de Novembro de
2002.

Assistente administrativo:

Isabel Maria Ferreira Lameira Anastácio — 23 de Outubro de 2002.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — O Director do Serviço de Pessoal,
João Tomé Fèteira.

Despacho n.o 9297/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 8
de Outubro de 2002:

Elsa Maria Ramos da Silva e Susana Maria Pinheiro de Carvalho
Aleixo — contratadas, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento e por urgente conveniência de serviço, com efeitos a 8
de Outubro de 2002, para efectuar o estágio de ingresso na carreira
técnica superior (Serviço Social), a remunerar nos termos do Decre-
to-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Director do Serviço de Pessoal,
João Tomé Fèteira.

Despacho n.o 9298/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 14
de Novembro de 2002:

Maria da Conceição Pinelo Esteves Canha, assistente graduada de
ginecologia do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Coim-
bra — concedido o regime de trabalho de dedicação exclusiva, qua-
renta e duas horas semanais, com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro
de 2003. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Director do Serviço de Pessoal,
João Tomé Fèteira.

Centro Hospitalar da Cova da Beira

Contrato n.o 1641/2002 — AP. — Por despacho do presidente do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 15 de Novembro de 2002, foi autorizada a renovação da
ratificação de contratos de trabalho a termo certo, por mais três meses,
conforme o previsto no n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, com efeitos a partir da seguinte data:

Nome Categoria Renovação da ratificação

Maria del Mar Moro Moro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente de imunoalergologia . . . . . . . . . . . . . 13-10-2002

22 de Novembro de 2002. — A Chefe de Divisão de Pessoal, Orminda Sucena.

Despacho n.o 9299/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos da
comissão instaladora do Centro Hospitalar da Cova da Beira de 6
de Agosto de 2002 e do presidente do conselho de administração
dos Hospitais da Universidade de Coimbra de 10 de Outubro de

2002, foi autorizada a prorrogação da requisição do chefe de serviço
de anestesiologia, Dr. Dinis Jorge Gouveia da Cunha Leal, dos Hos-
pitais da Universidade de Coimbra para o Centro Hospitalar da Cova
da Beira, com efeitos de 1 de Outubro de 2002 a 1 de Outubro
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de 2003, data em que decorrem dois anos de requisição neste Centro
Hospitalar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — O Presidente da Comissão Instaladora,
João José Casteleiro Alves.

Despacho n.o 9300/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
comissão instaladora do Centro Hospitalar da Cova da Beira de 12
de Setembro de 2002:

Maria da Assunção Morais e Cunha Vaz Pato, assistente de neurologia,
provida em contrato administrativo de provimento neste Centro
Hospitalar — opta pelo regime de tempo completo, trinta e
cinco horas semanais, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 412/99, de 15 de Outubro, com efeitos a 12
de Setembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — O Presidente da Comissão Instaladora,
João José Casteleiro Alves.

Centro Hospitalar do Médio Tejo

Despacho n.o 9301/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Hos-
pital de Torres Novas, de 5 de Setembro de 2002:

Célia Maria Mendes Pires e Helena Cristina Alves da Silva — nomea-
das definitivamente, precedendo concurso, técnicas de 2.a classe
de análises clínicas e de saúde pública do quadro de pessoal deste
Hospital. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Silvino
Maia Alcaravela.

Despacho n.o 9302/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Hos-
pital de Torres Novas, de 30 de Outubro de 2002:

António José Mendes Lopes, enfermeiro graduado — autorizada a
cessação do regime de trabalho de horário acrescido de quarenta
e duas horas semanais, com efeitos desde 31 de Outubro de 2002.

21 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Silvino
Maia Alcaravela.

Despacho n.o 9303/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Hos-
pital de Torres Novas, de 30 de Outubro de 2002:

Elisabeth Marto Reis, enfermeira graduada — autorizado o regime
de trabalho de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais,
com efeitos desde 1 de Novembro de 2002.

21 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Silvino
Maia Alcaravela.

Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde

Deliberação n.o 2329/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 13 de Novembro de 2002:

Maria Susana Lopes Moreira Maia, enfermeira — autorizada a pra-
ticar o regime de horário acrescido de quarenta e duas horas sema-
nais no período de 1 de Dezembro de 2002 a 31 de Maio de 2003.

25 de Novembro de 2002. — O Director, Pedro dos Reis Pedroso
de Lima.

Despacho n.o 9304/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 23 de Outubro de 2002:

Arcílio José Ferreira Martins — ratificado o contrato de trabalho a
termo certo, celebrado em 19 de Agosto de 2002, por urgente con-
veniência de serviço, por três meses, renovável por um único e
igual período, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, com a redacção dada pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para exercer funções inerentes
à categoria de auxiliar de apoio e vigilância.

25 de Novembro de 2002. — O Director, Pedro dos Reis Pedroso
de Lima.

Centro Hospitalar de Torres Vedras

Aviso n.o 10 749/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 22 de Agosto
de 2002, foram celebrados contratos administrativos de provimento,
ao abrigo do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 112/98, de 24 de Abril,
despacho n.o 9487/2002, rectificado pelo despacho n.o 14 277/2002,
com efeitos a partir de 9 de Setembro de 2002, com os seguintes
médicos:

Assistente eventual de radiologia:

Maria Cristiana Diogo Pinto Couceiro.

Assistente eventual de medicina interna:

Paula Margarida Pires Ribeiro Peixinho.

Assistente eventual de pediatria:

Sílvia Sofia Dinis Cardoso Marques Afonso.

18 de Novembro de 2002. — O Administrador, Silvano Coelho da
Costa Monteiro.

Aviso n.o 10 750/2002 (2.a série) — AP. — Por deliberação do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Torres Vedras
de 12 de Novembro de 2002:

Lurdes Norberto Miranda Cavalheiro do Vale Carvalho e Maria
Manuela Vieira dos Santos Rio, enfermeiras-chefes do quadro de
pessoal do Hospital Dr. José Maria Antunes Júnior, integrado no
Centro Hospitalar de Torres Vedras — autorizada a prorrogação
do regime de horário acrescido, com efeitos a 1 de Outubro de
2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Silvano
Coelho da Costa Monteiro.

Aviso n.o 10 751/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração do Centro Hospitalar de Torres Vedras de
30 de Outubro de 2002:

Márcia Filipa Paulo, auxiliar de acção médica — autorizado o pedido
de rescisão do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 28 de Outubro
de 2002.

19 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Silvano
Coelho Costa Monteiro.

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Deliberação n.o 2330/2002 — AP. — Por deliberação do director
deste Centro Hospitalar de 26 de Setembro de 2002:

Clarisse Magalhães Moreira Assunção de Carvalho — nomeada secre-
tária do conselho de administração e coordenadora do mesmo secre-
tariado, com efeitos a 26 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Outubro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís Cas-
tanheira Nunes.

Deliberação n.o 2331/2002 — AP. — Por deliberações do con-
selho de administração da Administração Regional de Saúde do Cen-
tro de 20 de Setembro de 2002 e do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Norte de 7 de Agosto de 2002:

Sílvia Ondina Machado Alves, técnica de 2.a classe, ortoptista dos
Hospitais da Universidade de Coimbra — autorizada a transferên-
cia para este Centro Hospitalar. (Não carecem de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís Antó-
nio Castanheira Nunes.

Deliberação n.o 2332/2002 — AP. — Por deliberações do con-
selho de administração de 24 de Outubro de 2002:

Dr. Bernardino António Ribeiro Castro — nomeado, em comissão
de serviço, director do serviço de medicina interna, com efeitos
a 24 de Outubro de 2002.

Dr. José Aires da Silva Pinho — nomeado, em comissão de serviço,
director do departamento de materno-infantil, com efeitos a 24
de Outubro de 2002.
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Dr. José Nélson Coelho Pereira — nomeado, em comissão de serviço,
director do departamento de cirurgia, com efeitos a 24 de Outubro
de 2002.

Dr. Alcino Sérgio da Silva Branco — dada por finda, a seu pedido,
a comissão de serviço no cargo de director do serviço de medicina
interna, com efeitos a 24 de Outubro de 2002.

Dr. Henrique Manuel Noronha Lima Teles — nomeado adjunto do
director clínico, com efeitos a 24 de Outubro de 2002.

Dr. Jorge Almeida Reis — nomeado adjunto do director clínico, com
efeitos a 24 de Outubro de 2002.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís Antó-
nio Castanheira Nunes.

Deliberação n.o 2333/2002 — AP. — Por deliberações do con-
selho de administração de 31 de Outubro de 2002:

Dr. António Sousa Nunes — nomeado, em comissão de serviço, direc-
tor do serviço de oftalmologia, com efeitos a 31 de Outubro de
2002.

Dr. Horácio Urgel Silva Monteiro — nomeado, em comissão de ser-
viço, director do serviço de cirurgia plástica reconstrutiva, com efei-
tos a 31 de Outubro de 2002.

Dr. Luís Ferras da Silva — nomeado, em comissão de serviço, director
do serviço de urologia, com efeitos a 31 de Outubro de 2002.

Dr. Vasco Rui da Gama Ribeiro — nomeado, em comissão de serviço,
director do serviço de cardiologia, com efeitos a 31 de Outubro
de 2002.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís Antó-
nio Castanheira Nunes.

Deliberação n.o 2334/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 12 de Março de 2002, ratificado pelo conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte em
9 de Outubro de 2002, foi autorizada a contratação em regime de
contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, renovável
por um único e igual período, conforme o previsto no n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, celebrado com a assistente
eventual de imunoalergologia Elisa Mariño Diaz, com efeitos a 1
de Junho de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís Antó-
nio Castanheira Nunes.

Deliberação n.o 2335/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 12 de Junho de 2002, ratificado pelo conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte,
em 9 de Outubro de 2002, foi autorizada a contratação em regime
de contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses,
renovável por um único e igual período, conforme o previsto no n.o 3
do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, celebrado com a técnica
de 2.a classe de análises clínicas e saúde pública, Filipa Adriana Granja
Azevedo, com efeitos a 20 de Junho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís Antó-
nio Castanheira Nunes.

Deliberação n.o 2336/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 27 de Junho de 2002, ratificado pelo conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte em
16 de Outubro de 2002, foram autorizadas as contratações em regime
de contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses,
renovável por um único e igual período, conforme o previsto no n.o 3
do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, celebrados com os seguin-
tes auxiliares de apoio e vigilância:

Com efeitos a 1 de Julho de 2002:

Rui Manuel Moura Brito.
Rui Pedro Almeida Ferreira.
Vanessa Alexandra Moura Galileu.

Com efeitos a 10 de Julho de 2002:

Vera Mónica Ferreira Pinto.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís Antó-
nio Castanheira Nunes.

Deliberação n.o 2337/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 11 de Julho de 2002, ratificado pelo conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte em
9 de Ourubro de 2002:

Sandra Isabel Morais Joaquim, técnica de 2.a classe de cardiopneu-
mologia — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, renovável por um único e igual
período, conforme o previsto no n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, com efeitos a 10 de Julho de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís
António Castanheira Nunes.

Despacho n.o 9305/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 4 de Outubro de 2002:

Maria Eduarda Rios Neves Sequeira, assistente administrativa do Hos-
pital de São João — autorizada a transferência para este Centro
Hospitalar. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

29 de Outubro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís Antó-
nio Castanheira Nunes.

Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua

Despacho (extracto) n.o 9306/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração de 30 de Outubro de 2002:

João Manuel Almeida Ferreira Guimarães — nomeado provisoria-
mente, após concurso externo geral de ingresso, na categoria de
técnico de diagnóstico e terapêutica, 2.a classe, área de fisioterapia,
escalão 1, índice 110, do quadro de pessoal do Hospital D. Luiz I —
Peso da Régua, aprovado pela Portaria n.o 749/87, de 1 de Setembro,
alterado pelas Portarias n.os 215/98, de 3 de Abril, e 1374/2002,
de 22 de Outubro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

4 de Dezembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Emília
dos Santos Monteiro Novais.

Centro Regional de Alcoologia do Centro — Maria Lucília
Mercês de Mello

Despacho (extracto) n.o 9307/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do director do Centro Regional de Alcoologia do Centro —
Maria Lucília Mercês de Mello de 15 de Novembro de 2002:

Paula Cristina Duarte Ramos, auxiliar de apoio e vigilância do quadro
de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra — nomeada provi-
soriamente, em comissão de serviço, precedendo concurso interno
de ingresso, na categoria de auxiliar de acção médica, da carreira
de auxiliar de acção médica, do quadro de pessoal do Centro Regio-
nal de Alcoologia do Centro — Maria Lucília Mercês de Mello,
escalão 2, índice 146, com efeitos a partir de 2 de Dezembro de
2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — O Administrador, Luís M. Militão
M. Cabral.

Despacho (extracto) n.o 9308/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do director do Centro Regional de Alcoologia do Centro —
Maria Lucília Mercês de Mello de 22 de Movembro de 2002:

Fernanda Gonçalves Batista, enfermeira graduada do quadro de pes-
soal do Centro Regional de Alcoologia do Centro — Maria Lucília
Mercês de Mello — autorizada a praticar o regime de trabalho de
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horário acrescido (quarenta e duas horas semanais), por um ano,
com efeitos reportados a 1 de Dezembro de 2002.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Novembro de 2002. — O Administrador, Luís M. Militão
M. Cabral.

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de D. Estefânia

Deliberação n.o 2338/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 29 de Setembro de 2002 e por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Norte de 8 de Outubro de 2002:

Elizabeth Maria Cavaco Raminhos Dionísio, técnica de 2.a classe de
dietética, do quadro de pessoal do Hospital Distrital de Macedo
de Cavaleiros — autorizada a transferência para o quadro de pes-
soal do Hospital de D. Estefânia, ao abrigo do disposto no artigo 25.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção
aduzida pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho.

22 de Novembro de 2002. — Pelo Conselho de Administração, o
Presidente, Luís Nunes.

Despacho n.o 9309/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 14 de Outubro de 2002, foi autorizada
a prorrogação dos contratos de trabalho a termo certo, por mais seis
meses, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de
Janeiro, com a alteração que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, com os seguintes auxiliares de acção médica:

Com efeitos a 13 de Maio de 2002:

Sílvia Maria Alves Menezes.
Ana Catarina Freitas Portela.
Ana Maria Coelho Mesquita.
Anabela Alves Marcelino Sequeira.
Belmira Nunes Costa Gomes.
Anabela Oliveira Rodrigues Duarte Sousa.
José Guilherme Melo Ferreira.
Luísa Duran Rosas Maurício.
Maria Helena Viegas Martins Canhoto.

Com efeitos a 17 de Maio de 2002:

Virgolino Monteiro Tavares Gomes.

Com efeitos a 20 de Maio de 2002:

Nuno Filipe Bento Augusto.

Com efeitos a 21 de Maio de 2002:

António Paulo Tavares Moreira.

21 de Novembro de 2002. — Pelo Conselho de Administração, a
Administradora-Delegada, Teresa Sustelo.

Despacho n.o 9310/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 22 de Outubro
de 2002, foi autorizada a prorrogação dos contratos de trabalho a
termo certo, por mais seis meses, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração que lhe foi introduzida
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com os seguintes
profissionais:

Auxiliares de acção médica:

Com efeitos a 4 de Abril de 2002:

Natália Paula Costa Fernando Belchior.
Alice Maria Correia Machado do Vale.
Ana Cristina Sobral Almeida Morais.
Ana Paula Santos Martins Pereira.
Anabela da Conceição da Silva Rodrigues Igreja.
Anabela Mendes Lopes.
Anabela Semedo Tavares.
Manuel António Rodrigues Escaleira.
Maria Helena de Carvalho Furtado.
Maria Natália Fernandes da Conceição.
Paula Alexandra Vidal Barbosa de Matos Teixeira.
Paula Cristina Dias Paredes Veríssimo.
Sandra Cristina Graça Nunes.

Susana Maria Galrão Lourenço Rafael.
Teresa Paula Soares Padeiro Pinto.
Teresa Susana Abreu Ribeiro de Almeida Pereira.

Com efeitos a 10 de Abril de 2002:

Cláudia Rodrigues José.

Com efeitos a 12 de Abril de 2002:

Maria de Fátima Leitão Reis Marques.
Paula Alexandra Santos Gago.

Com efeitos a 19 de Abril de 2002:

Isabel Conceição Caseiro Vicente.

Assistentes administrativos:

Com efeitos a 1 de Março de 2002:

Ana Bela da Conceição Martins.
Ana Luísa Conceição Lourenço.
Berta Cristina Verganista Delfim Gonçalves.
Luís Filipe de Almeida Guerreiro.
Maria Madalena Fernandes Monteiro.
Nuno Filipe Anjos Vaz.
Pedro José Garcia Pita Soares.
Rui Alexandre Henriques Abreu.
Sílvia Cristina de Lino Franco Dias.
Sóna Fáti.
Vera Filipa Vaz Marques.

Com efeitos a 2 de Março de 2002:

Ana Margarida Pires Mateus Rocha.

Com efeitos a 4 de Março de 2002:

Ana Filipa dos Santos Figueira.
Paula Alexandra Silva Matias.
Sandra Noémia dos Santos Pires Gomes.

Enfermeiros:

Com efeitos a 5 de Maio de 2002:

Vera Lúcia Gonçalves Ferreira.
Teresa Luísa Matos Clemente Lopes Pimenta.
Telma Patrícia da Cruz Costa.
Telma Filipa Alves Pina.
Susana Filipa Catarino Oliveira Costa.
Sónia Cristina Nunes Pereira.
Sara Jesus Santos Baptista.
Rita Rodrigues Pinho Rebelo.
Patrícia Isabel Ruivo Freitas.
Marta Freitas Oliveira.
Marina Isabel Rosa Dias.
Maria Elvira Migallón Buitrago.
Maria Luz Vazquez Ruiz.
Jorge Manuel Couto Morais.
Hélia Susana Prates Santos Lázaro.
Djenane Katila Aleixo Saraiva.
Carla Sofia Rodrigues Silva.
Anabela Oliveira Namora.
Ana Margarida Faria Gomes.
Ana Filipa Costa Lança.
Alexandra Maria dos Santos Gomes Alves Silvestre.
Aida Cristina Martins Branco.

Administrador hospitalar:

Com efeitos a 28 de Março de 2002:

Isabel Maria Quintino Aires.

Técnico superior de 2.a classe (serviço social), regime geral:

Com efeitos a 30 de Abril de 2002:

Sandra Paula Gama Trigueiros.

Técnico de 2.a classe, área funcional de terapia da fala:

Com efeitos a 12 de Maio de 2002:

Mafalda Drummond Borges de Matos Caeiro.

21 de Novembro de 2002. — Pelo Conselho de Administração, a
Administradora-Delegada, Teresa Sustelo.
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Despacho n.o 9311/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 7 de Outubro
de 2002:

Artur Jorge Frouco Marques, enfermeiro graduado do quadro do
Hospital de D. Estefânia — autorizada a cessação da licença sem
vencimento de longa duração, ao abrigo do disposto no artigo 82.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com efeitos a 30 de
Novembro de 2002.

22 de Novembro de 2002. — Pelo Conselho de Administração, o
Presidente, Luís Nunes.

Hospital de Santa Marta

Deliberação n.o 2339/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração do Hospital de Santa Marta e por despacho
do director-geral da Instalações e Equipamentos da Saúde de 2 de
Outubro de 2002:

José Carlos Andrade Rodrigues, técnico superior de 2.a classe (carreira
de arquitecto) do quadro de pessoal da Direcção-Geral das Ins-
talações e Equipamentos da Saúde — autorizada a transferência
para o quadro do Hospital de Santa Marta, nos termos do disposto
no artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho,
com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2002. (Não carecem
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Isabel
Pinto Monteiro.

Despacho n.o 9312/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada do Hospital de Santa Marta de 22 de Outu-
bro de 2002:

Autorizada a prorrogação do regime de horário acrescido (qua-
renta e duas semanais) aos enfermeiros do quadro deste Hos-
pital abaixo indicados, pelo prazo e datas adiante indicadas:

Maria Lucília C. Pereira R. Matos — 1 de Outubro de 2002
(seis meses).

Mafalda Cristina C. Selas — 1 de Outubro de 2002 (seis meses).
Elsa Cristina M. Baía Piloto — 2 de Outubro de 2002 (seis meses).
Olga Maria Rosa Pacheco — 2 de Outubro de 2002 (seis meses).
Sandrina Alves Dias — 2 de Outubro de 2002 (seis meses).
Laurinda Maria Manuel — 2 de Outubro de 2002 (seis meses).
Susana Maria Vieira Ramos — 2 de Outubro de 2002 (seis meses).
Paula Maria Pereira Santos — seis de Outubro de 2002 (seis meses).
Marília de Fátima Santos Feteira — 12 de Outubro de 2002

(seis meses).
Maria da Conceição Tavares Alves — 27 de Outubro de 2002

(três meses).
Carla Maria Rodrigues Costa — 27 de Outubro de 2002 (três meses).

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Isabel
Pinto Monteiro.

Rectificação n.o 1168/2002 — AP. — Por ter saído com inexac-
tidão a publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 260,
apêndice n.o 140, de 11 de Novembro de 2002, rectifica-se que onde
se lê «Sónia Sofia da Silva Coito, [ . . . ] autorizadas as prorrogações
do regime de horário acrescido» deve ler-se «Sónia Sofia da Silva
Coito, [ . . . ] autorizada a passagem ao regime de horário acrescido
[. . . ] a partir de 1 de Setembro de 2002».

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Isabel
Pinto Monteiro.

Rectificação n.o 1169/2002 — AP. — Por ter saído com inexac-
tidão a publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 260,
apêndice n.o 140, de 11 de Novembro de 2002, rectifica-se que onde
se lê «autorizadas as prorrogações do regime de horário acrescido
[. . . ] aos técnicos abaixo indicados» deve ler-se «autorizadas as pror-
rogações do regime de horário acrescido [. . . ] aos técnicos abaixo
indicados [. . . ] a partir de 12 de Setembro de 2002».

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Isabel
Pinto Monteiro.

Hospital de São José

Despacho (extracto) n.o 9313/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 30 de Outubro de 2002:

Luís Filipe Macedo de Almeida, assistente hospitalar de oftalmologia
do quadro do Hospital de São José — autorizada a cessação da
licença especial para o exercício de funções no território de Macau,
ao abrigo do Decreto-Lei n.o 89-G/98, de 13 de Abril, com efeitos
a 21 de Setembro de 2002. (Não carece de declaração prévia de
conformidade do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, António
Ribeiro de Queiroz.

Despacho (extracto) n.o 9314/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 30 de Outubro de 2002:

Lina Maria das Fontes Freixo de Oliveira, assistente hospitalar de
estomatologia do quadro do Hospital de São José — autorizada
a cessação da licença especial para o exercício de funções no ter-
ritório de Macau, concedida ao abrigo do Decreto-Lei n.o 89-G/98,
de 13 de Abril, com efeitos a 1 de Setembro de 2002. (Não carece
de declaração prévia de conformidade do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, António
Ribeiro de Queiroz.

Despacho (extracto) n.o 9315/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do administrador-delegado do Hospital de São José de 7 de
Junho de 2002:

Artur José Vasconcelos Colares, enfermeiro graduado do quadro do
Hospital de São José — autorizada a mudança de horário de qua-
renta e duas horas para trinta e cinco horas semanais com efeitos
a 2 de Outubro de 2002. (Não carece de declaração prévia de
conformidade do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, António
Ribeiro de Queiroz.

Despacho (extracto) n.o 9316/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 30 de Outubro de 2002 da directora do Hospital de
São José, no uso de competências subdelegadas:

Vítor Manuel Esteves de Lima, chefe de secção do quadro do Hospital
de São José — autorizada a nomeação na categoria de chefe de
repartição, em regime de substituição, com efeitos a 1 de Novembro
de 2002. (Não carece de declaração prévia de conformidade do
Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, António
Ribeiro de Queiroz.

Despacho (extracto) n.o 9317/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 30 de Outubro de 2002 da directora do Hospital de
São José, no uso de competências subdelegadas:

Zélia Maria Lourenço Rodrigues, chefe de secção do quadro do Hos-
pital de São José — autorizada a nomeação na categoria de chefe
de repartição, em regime de substituição, com efeitos a 1 de Novem-
bro de 2002. (Não carece de declaração prévia de conformidade
do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, António
Ribeiro de Queiroz.

Despacho (extracto) n.o 9318/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 19 de Novembro de 2002 da directora do Hospitar de
São José:

Ilda da Anunciação Angélica Teixeira Palos, administradora hospitalar
de 2.a classe do quadro do Hospital de São José — nomeada, em
regime de substituição, administradora hospitalar de 1.a classe do
mesmo Hospital com efeitos a 11 de Junho de 2002. (Não carece
de declaração de conformidade prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, António
Ribeiro de Queiroz.

Despacho (extracto) n.o 9319/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do administrador hospitalar do Serviço de Gestão de Pessoal
e Recursos Humanos do Hospital de São José de 11 de Novembro
de 2002, no uso das competências subdelegadas:

Ana Cristina Soares Cardoso Catarino, Ana Maria Nunes Gomes,
Ana Paula Botelho da Silva, Ana Sofia Miranda Candeias de Melo,
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Ana Sofia Santos Henriques, Bruno Joaquim Ferreira da Conceição,
Bruno Miguel da Costa Andrade, Carla Alexandra da Silva Braz,
Dora Maria das Neves Vinhas Rodrigues, Eurizémia do Rosário
Spencer Delgado Beira, Filipa Isabel Dias Reis Cravo, Filipe Ale-
xandre Borges Sá, Filipe Alexandre Marques de Barros Mendes,
Helena Isabel Teles Vicente Lisboa, Ivo Miguel Noronha Firmino,
João Paulo Amaral Nabais, José Joaquim Estriga Cordeiro, Linda
da Cunha Prelada de Castro Paiva, Lúcia de Jesus Cardoso Vieira,
Lucília Maria Vieira Fonseca, Margarida Isabel Tomé Alves Fer-
reira, Maria do Céu da Silva Doutor Barreiros, Maria de Fátima
Niza Prizal Pousinha, Maria de Jesus Azevedo Assunção, Maria
Manuela Fonseca Lopes Oliveira, Pedro Miguel Lopes da Costa,
Preciosa Maria Freitas Veríssimo, Sandra Gorete Santos Correia
Matos Alves, Sandra Maria Garcia Marques, Sara da Conceição
Miguéns Paulino, Susana Cristina Silva Amaral, Susana Isabel Mar-
ques Dinis, Susana Maria da Silva Ruivo Zimbarra de Almeida
Botas e Tânia Sofia da Silva Taborda Grilo, assistentes adminis-
trativos, escalão 1, índice 192, em regime de contrato de trabalho
a termo certo no Hospital de São José — nomeados provisoria-
mente, na sequência de concurso, assistentes administrativo, esca-
lão 1, índice 192, do quadro do Hospital de São José, com efeitos
retroactivos a 13 de Novembro de 2002, de acordo com o previsto
na alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento
Administrativo.

Miguel Ângelo Neto da Conceição, assistente administrativo, esca-
lão 1, índice 192, em regime de contrato de trabalho a termo certo
no Hospital de D. EsteFânia — nomeado provisoriamente, na
sequência de concurso, assistente administrativo, escalão 1,
índice 192, do quadro do Hospital de São José, com efeitos retroac-
tivos a 13 de Novembro de 2002, de acordo com o previsto na
alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento
Administrativo.

Ana Luísa Henriques Sardo de Matos — nomeada provisoriamente,
na sequência de concurso, assistente administrativa, escalão 1,
índice 192, do quadro do Hospital de São José, com efeitos retroac-
tivos a 13 de Novembro de 2002, de acordo com o previsto na
alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento
Administrativo.

Maria Teresa Paz de Matos e Silva de Oliveira, assistente adminis-
trativa, escalão 1, índice 192, do quadro do Instituto Português
de Oncologia Francisco Gentil — nomeada provisoriamente, na
sequência de concurso, assistente administrativa, escalão 1,
índice 192, do quadro do Hospital de São José, considerando-se
exonerada do anterior lugar a partir da data da aceitação da
nomeação.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Dezembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, António
Ribeiro de Queiroz.

Subgrupo Hospitalar dos Capuchos e Desterro

Deliberação n.o 2340/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 2 de Dezembro de 2002:

Dr. Manuel Tavares Magalhães, assistente graduado de cirurgia geral,
escalão 6, índice 185, do quadro do Subgrupo Hospitalar dos Capu-
chos e Desterro, em regime de tempo completo — nomeado, pre-
cedendo concurso, chefe de serviço de cirurgia geral, escalão 3,
índice 195, do quadro do mesmo Subgrupo Hospitalar, mantendo
o mesmo regime, com efeitos a 2 de Dezembro de 2002, ficando
exonerado do anterior lugar desde a mesma data.

3 de Dezembro de 2002. — A Administradora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Teresa Ribeiro.

Deliberação n.o 2341/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 2 de Dezembro de 2002:

Dr. José Manuel Guedes Schiappa de Carvalho, assistente graduado
de cirurgia geral, escalão 6, índice 185, do quadro do Subgrupo
Hospitalar dos Capuchos e Desterro, em regime de tempo com-
pleto — nomeado, precedendo concurso, chefe de serviço de cirur-
gia geral, escalão 3, índice 195, do quadro do mesmo Subgrupo
Hospitalar, mantendo o mesmo regime, com efeitos a 2 de Dezem-
bro de 2002, ficando exonerado do anterior lugar desde a mesma
data.

3 de Dezembro de 2002. — A Administradora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Teresa Ribeiro.

Deliberação n.o 2342/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 2 de Dezembro de 2002:

Dr. Carlos Fernando Pereira Alves, assistente graduado de cirurgia
geral, escalão 4, índice 175, do quadro do Subgrupo Hospitalar

dos Capuchos e Desterro, em regime de dedicação exclusiva de
quarenta e duas horas — nomeado, precedendo concurso, chefe
de serviço de cirurgia geral, escalão 2, índice 185, do quadro do
mesmo Subgrupo Hospitalar, mantendo o mesmo regime, com efei-
tos a 2 de Dezembro de 2002, ficando exonerado do anterior lugar
desde a mesma data.

3 de Dezembro de 2002. — A Administradora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Teresa Ribeiro.

Deliberação n.o 2343/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 2 de Dezembro de 2002:

Dr. Rui Vasconcelos de Macedo, assistente graduado de cirurgia geral,
escalão 6, índice 185, do quadro do Subgrupo Hospitalar dos Capu-
chos e Desterro, em regime de tempo completo — nomeado, pre-
cedendo concurso, chefe de serviço de cirurgia geral, escalão 3,
índice 195, do quadro do mesmo Subgrupo Hospitalar, mantendo
o mesmo regime, com efeitos a 2 de Dezembro de 2002, ficando
exonerado do anterior lugar desde a mesma data.

3 de Dezembro de 2002. — A Administradora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Teresa Ribeiro.

Despacho n.o 9320/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
administrador-delegado de 21 de Outubro de 2002:

Maria Antónia da Mota Nunes, enfermeira de nível I, em regime
de contrato administrativo de provimento, ao abrigo do disposto
no n.o 2 do artigo 14.o, n.o 1 do artigo 15.o e no artigo 16.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, bem como do artigo 66.o,
n.os 15 a 22, do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro — res-
cindido, a seu pedido, o respectivo contrato, a partir de 2 de Dezem-
bro de 2002.

12 de Novembro de 2002. — A Administradora do Serviço de Ges-
tão de Recursos Humanos, Teresa Ribeiro.

Despacho n.o 9321/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
administrador-delegado de 21 de Outubro de 2002:

Cristina Maria Pereira Lucena, enfermeira de nível I, em regime de
contrato administrativo de provimento, ao abrigo do disposto no
n.o 2 do artigo 14.o, no n.o 1 do artigo 15.o e no artigo 16.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, bem como do artigo 66.o,
seus n.os 15 a 22, do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro —
rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato, a partir de 2 de
Dezembro de 2002.

12 de Novembro de 2002. — A Administradora do Serviço de Ges-
tão de Recursos Humanos, Teresa Ribeiro.

Hospitais da Universidade de Coimbra

Contrato n.o 1642/2002 — AP. — Por despacho do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde do Centro de
30 de Outubro de 2002:

Dr.a Paula Maria Nunes Alves Castanheira Costa — ratificado o con-
trato de trabalho a termo certo celebrado para o lugar de técnico
superior de saúde do ramo laboratorial, pelo período de três meses,
renováveis por igual período, ao abrigo do artigo 18.o do Decreto-
-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro com nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com efeitos a 4 de Maio
de 2002, com os Hospitais da Universidade de Coimbra.

13 de Novembro de 2002. — Pela Directora do Serviço de Pessoal,
(Assinatura ilegível.)

Despacho n.o 9322/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração de 7 de Março de 2002, passam a praticar
o regime de horário acrescido (quarenta e duas horas semanais), com
efeitos a partir de 1 de Novembro de 2002 e por um período de
um ano, nos termos do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de
8 de Novembro, os seguintes profissionais de enfermagem destes
Hospitais:

Serviço de bloco operatório central:

Cláudia Maria Ramalhão Marques.
Eduarda Maria Baetas Jorge Rodrigues Pinheiro.
Fernando Manuel Estrela Rosado.
Fernando Vieira Santos Andrade.
Graça Maria Dias Ferreira Almeida Pinto.
Isaura Maria Proença Morgado.
Margarida Almeida Borges.
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Maria Deolinda Lopes Ferreira.
Maria Isabel Pinto Carvalho Saúde.
Paula Cristina Gaspar Ricardo.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — Pela Directora do Serviço de Pessoal,
(Assinatura ilegível.)

Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco

Despacho n.o 9323/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
24 de Outubro de 2002 do conselho de administração deste Hospital:

João Ferreira Pires, operador de lavandaria — autorizada a reclas-
sificação na categoria de assistente administrativo, nos termos do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, com
efeitos à data de 24 de Outubro de 2002.

Maria de Fátima Rebelo Antunes Damas e Maria Hermínia Gardete
Pais Soares, auxiliares de acção médica — autorizada a reclassi-
ficação na categoria de assistentes administrativas, nos termos do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, com
efeitos à data de 24 de Outubro de 2002.

Maria de Lourdes dos Reis da Silva, auxiliar de apoio e vigilân-
cia — autorizada a reclassificação na categoria de assistente admi-
nistrativa, nos termos do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de
19 de Novembro, com efeitos à data de 24 de Outubro de 2002.

7 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Rui Cle-
mente Lele.

Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede

Aviso n.o 10 752/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do pre-
sidente do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Centro de 30 de Setembro de 2002:

Ana Cristina Silvestre Pessoa, técnica principal de radiologia do qua-
dro de pessoal da Sub-Região de Saúde de Aveiro — autorizada
a sua transferência com a mesma categoria, para o quadro de pessoal
do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede, com
efeitos a 1 de Novembro de 2002.

11 de Novembro de 2002. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vítor Manuel de Jesus Dourado.

Hospital de Cândido de Figueiredo

Declaração n.o 41/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital de Cândido de Figueiredo,
Tondela, de 19 de Novembro de 2002:

Maria Fernanda Almeida São João Antunes e Maria Manuela Soares
Moita Gonçalves, enfermeiras-chefes, e Maria Paula Pereira da
Silva Carvalho Riquito, enfermeira, todas desta instituição — auto-
rizada a prorrogação do regime de horário acrescido de quarenta
e duas horas semanais por mais um ano, com efeitos a 16 de Novem-
bro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, José
Manuel Lopes Martins.

Despacho n.o 9324/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração de 31 de Outubro de 2002 foram nomeados
definitivamente, nos termos do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, precedendo concurso interno de acesso,
na categoria de assistente administrativo principal, do quadro de pes-
soal deste Hospital, a partir de 1 de Novembro de 2002, os seguintes
assistentes administrativos:

Maria Virgínia Caldeira Cardoso Cruz, escalão 1, índice 215.
Elisabete Maria de Oliveira Couto Martins, escalão 1, índice 215.
Beatriz Maria Fernandes da Silva Branquinho, escalão 4, índice 245.
António Manuel Martins Marques, escalão 1, índice 215.
Paulo Fernando Dias Pinto Martins Ferraz, escalão 1, índice 215.
José Alberto Amaral Castanheira Torres, escalão 1, índice 215.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, José
Manuel Lopes Martins.

Despacho n.o 9325/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração de 31 de Outubro de 2002, foram nomeados
definitivamente, nos termos do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, precedendo concurso interno de acesso,
na categoria de assistente administrativo especialista do quadro de
pessoal deste Hospital, a partir de 1 de Novembro de 2002, os seguintes
assistentes administrativos principais:

Eduardo Henrique Costa de Jesus — escalão 2, índice 270.
José Agostinho Casimiro dos Santos — escalão 2, índice 270.
Marinete da Conceição Ribeiro Correia Costa Cardoso — escalão 1,

índice 260.
Maria de Fátima Lemos Matos Correia — escalão 1, índice 260.
Maria Madalena da Silva Lopes — escalão 1, índice 260.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, José
Manuel Lopes Martins.

Despacho n.o 9326/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração de 15 de Novembro de 2002:

Fernando José de Matos Marques — nomeado definitivamente a par-
tir de 18 de Novembro de 2002, precedendo concurso institucional
interno, assistente de cirurgia geral do quadro de pessoal do Hos-
pital de Cândido de Figueiredo em regime de tempo completo
(trinta e cinco horas semanais), ficando exonerado das anteriores
funções à data da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

25 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, José
Manuel Lopes Martins.

Hospital Central e Especializado de Crianças Maria Pia

Deliberação n.o 2344/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 14 de Novembro de 2002:

Ernesto Afonso Leite Barroso — nomeado chefe de serviço de anes-
tesiologia, escalão 2, índice 185, do quadro de pessoal deste Hos-
pital, ficando exonerado da situação anterior à data de publicação
no Diário da República. (Isenta de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Regina Vieira.

Deliberação n.o 2345/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 14 de Novembro de 2002:

Eduarda Maria da Mota Marinho — nomeada motorista de ligeiros,
escalão 1, índice 137, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando
exonerada da situação anterior à data de assinatura do termo de
aceitação de nomeação. (Isenta de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Regina Vieira.

Despacho n.o 9327/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 16 de Outubro de 2002:

Andrea Maria Correia da Silva — celebrado contrato de trabalho a
termo certo, por ratificação, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, conjugado com o n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e legis-
lação complementar, para exercer funções correspondentes às de
enfermeira, com efeitos a 1 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Regina Vieira.

Despacho n.o 9328/2002 (2.a série) — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 14 de Novembro de 2002:

Cecília do Rosário Martins dos Santos, enfermeira — autorizada a
passagem ao regime de trabalho a tempo parcial, com duração
de vinte horas semanais, ao abrigo do artigo 54.o do Decreto-Lei
n.o 437/91, de 8 de Novembro, a partir de 1 de Janeiro de 2003.

15 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Regina Vieira.
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Hospital do Conde de Bertiandos

Aviso n.o 10 753/2002 (2.a série) — AP. — Por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Norte de 30 de Outubro de 2002:

Nélson José Carvalho Cardoso, técnico de farmácia de 2.a classe — auto-
rizada a ratificação do respectivo contrato de trabalho a termo certo,
celebrado nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço Nacional de Saúde),
aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
por urgente conveniência de serviço, pelo prazo de três meses, passível
de renovação por um único e igual período, e que teve início em
1 de Agosto de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

22 de Novembro de 2002. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Domingos Pinto de Araújo.

Aviso n.o 10 754/2002 (2.a série) — AP. — Por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Norte de 30 de Outubro de 2002:

Sandra Alves da Cunha, técnica de análises clínicas e de saúde pública
de 2.a classe — autorizada a ratificação do respectivo contrato de
trabalho a termo certo celebrado nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde) aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, por urgente conveniência de serviço, pelo prazo
de três meses, passível de renovação por um único igual período,
e que teve o seu início em 1 de Agosto de 2002. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2002. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Domingos Pinto de Araújo.

Aviso n.o 10 755/2002 (2.a série) — AP. — Por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Norte de 30 de Outubro de 2002:

Jeni Patrícia Fernandes de Araújo Pereira, auxiliar de apoio e vigi-
lância — autorizada a ratificação do respectivo contrato de trabalho
a termo certo celebrado nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro (Estatuto do Serviço Nacio-
nal de Saúde) aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, por urgente conveniência de serviço, pelo prazo
de três meses, passível de renovação por um único igual período,
e que teve o seu início em 1 de Agosto de 2002. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2002. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Domingos Pinto de Araújo.

Despacho n.o 9329/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
11 de Outubro de 2002 do conselho de administração do Hospital
do Conde de Bertiandos:

Filipe André Sá Pires Mendes, Sandra Paula Rodrigues Pereira, Sara
da Assunção da Rocha Pimenta, Rosa Isolina Velho Pereira
Malheiro, Elisabete Cerqueira Ribeiro Gomes, Maria Adélia Maga-
lhães Dantas do Vale, Catarina Isabel Soares da Rocha, Maria
das Dores Magalhães de Sousa Alves, Maria do Céu Pinto Quintiães,
Alexandrina da Conceição Sendão Araújo, Roxana Daniela Araújo
Fernandes Matos e Carlos André Gomes Oliveira Pinto — nomea-
dos provisoriamente, por um período probatório de um ano, com
efeitos reportados a 1 de Novembro de 2002, por ter sido declarada
a urgente conveniência de serviço, precedendo concurso externo
de ingresso, auxiliares de acção médica, índice 137 do NSR, do
quadro do pessoal deste estabelecimento, ficando automaticamente
exonerados das anteriores funções que vinham exercendo neste
Hospital, em regime de contrato de trabalho a termo certo. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Novembro de 2002. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Domingos Pinto de Araújo.

Hospital do Conde do Bracial

Deliberação n.o 2346/2002 — AP. — Por deliberação de 23 de
Outubro de 2002 do conselho de administração do Hospital do Conde
do Bracial e despacho do conselho de administração do Hospital Nossa
Senhora do Rosário — Barreiro:

Vera Lúcia Calado Pereira, técnica de 2.a classe de análises clínicas,
do quadro do Hospital Nossa Senhora do Rosário — Bar-

reiro — autorizada a renovação da acumulação de funções nesta
instituição (oito horas semanais), por mais um ano. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Deliberação n.o 2347/2002 — AP. — Por deliberação de 31 de
Outubro de 2002 do conselho de administração do Hospital do Conde
do Bracial e por despacho do conselho de administração do Hospital
José Joaquim Fernandes — Beja:

Nuno Miguel da Silva Gonçalves Assunção, técnico de 2.a classe de
análises clínicas do quadro do Hospital José Joaquim Fernandes —
Beja — autorizada a renovação da acumulação de funções nesta
instituição (dezasseis horas semanais), por mais um ano. (Isentos
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Deliberação n.o 2348/2002 — AP. — Por deliberação de 23 de
Outubro de 2002 do conselho de administração do Hospital do Conde
do Bracial e por despacho de 25 de Setembro de 2002 do vice-almirante
superintendente dos Serviços do Pessoal da Marinha:

Antónia Cláudia Pimenta Almeida, enfermeira do quadro do Hospital
da Marinha — autorizada a acumulação de funções nesta instituição
(dezanove horas semanais), com efeitos a 5 de Outubro de 2002.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Deliberação n.o 2349/2002 — AP. — Por deliberação de 3 de
Setembro de 2002 do conselho de administração do Hospital do Conde
do Bracial:

Autorizada a atribuição do regime de horário acrescido, pelo
período de um ano, com os técnicos de diagnóstico e tera-
pêutica, área de análises clínicas, com início a 3 de Setembro
de 2002:

Ana Maria Mendes Pereira — técnica principal.
Joaquina Maria Ribeiro Martins Correia — técnica de 1.a classe.
Vitória Maria Carneiro — técnica de 2.a classe.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Deliberação n.o 2350/2002 — AP. — Por deliberação de 23 de
Outubro de 2002 do conselho de administração do Hospital do Conde
do Bracial:

Ana Cristina Santos Pinheiro, técnica principal de radiologia — auto-
rizada a equiparação a bolseiro a tempo parcial (50 %) para fre-
quentar o curso bietápico (4.o ano) da licenciatura em Radiologia
na Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa, excepto
no período das pausas lectivas, a partir de 3 de Outubro de 2002,
pelo período de um ano. (Isenta de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Deliberação n.o 2351/2002 — AP. — Por deliberação de 14 de
Novembro de 2002 do conselho de administração do Hospital do
Conde do Bracial:

Aníbal Manuel da Silva, assistente administrativo especialista — con-
cedida licença sem vencimento, pelo período de 55 dias, com início
a 7 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Deliberação n.o 2352/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 14 de Novembro de 2002:

José Manuel Durão Claro, assistente da carreira técnica superior de
saúde, ramo de farmácia, do quadro de pessoal do Hospital do
Conde do Bracial — nomeado, após concurso, na categoria de assis-
tente principal, 1.o escalão, da mesma carreira e do mesmo quadro
de pessoal, ficando exonerado da categoria anterior a partir da



17APÊNDICE N.o 168 — II SÉRIE — N.o 302 — 31 de Dezembro de 2002

data da aceitação do lugar. (Isenta de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Deliberação n.o 2353/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 14 de Novembro de 2002:

Ana Paula de Jesus Pacheco de Oliveira Paiva Ferreira, técnica prin-
cipal de análises clínicas e de saúde pública, da carreira de técnica
de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal do Hospital
do Conde do Bracial — nomeada após concurso técnica especialista
de análises e de saúde pública, 3.o escalão, do mesmo quadro de
pessoal, ficando exonerada da categoria anterior a partir da data
da aceitação do lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Deliberação n.o 2354/2002 — AP. — Por deliberação de 23 de
Outubro de 2002 do conselho de administração do Hospital do Conde
do Bracial e por despacho de 19 de Setembro de 2002 do conselho
de administração do Hospital de Garcia de Orta:

Jaime Augusto Ferreira Alves, técnico de 1.a classe de radiologia
do quadro do Hospital de Garcia de Orta — autorizada a acumu-
lação de funções nesta instituição (doze horas semanais), por um
ano. (Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Deliberação n.o 2355/2002 — AP. — Por deliberação de 14 de
Novembro de 2002 do conselho de administração do Hospital do
Conde do Bracial:

Maria Joaquina Costa, técnica de diagnóstico e terapêutica, área de
radiologia (técnica coordenadora) — autorizada a atribuição do
regime de horário acrescido, pelo período de um ano, com início
a 11 de Setembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

25 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Despacho n.o 9330/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
13 de Agosto de 2002 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:

Maria Rosalina Aragão, enfermeira graduada — autorizada a pror-
rogação do regime de horário acrescido, pelo período de um ano,
com início a 1 de Agosto de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Despacho n.o 9331/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
21 de Março de 2002 do conselho de administração do Hospital do
Conde do Bracial e por despacho de 14 de Outubro de 2002 do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo:

Lucília da Silva Correia, auxiliar de acção médica, contratada a termo
certo — autorizada a renovação ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de seis meses, com
início a 5 de Maio de 2002. (Isentos de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Despacho n.o 9332/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
21 de Março de 2002 do conselho de administração do Hospital do
Conde do Bracial e por despacho de 22 de Outubro de 2002 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde:

Daniela Simões Raposo Bordadágua, enfermeira, contratada a termo
certo — autorizada a renovação ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de seis meses, com

início a 30 de Abril de 2002. (Isentos de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Despacho n.o 9333/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
9 de Maio de 2002 do conselho de administração do Hospital do
Conde do Bracial e por despacho de 22 de Outubro de 2002 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde:

João Miguel Lourenço Guerreiro, auxiliar de acção médica, contratado
a termo certo — autorizada a renovação ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de
seis meses, com início a 15 de Abril de 2002. (Isentos de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Despacho n.o 9334/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
3 de Setembro de 2002 do conselho de administração do Hospital
do Conde do Bracial, ratificado por despacho de 23 de Outubro de
2002 do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:

Jorge Ribeiro Manso, enfermeiro — contratado a termo certo, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
pelo período de três meses, com início a 9 de Setembro de 2002.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Despacho n.o 9335/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
21 de Março de 2002 do conselho de administração do Hospital do
Conde do Bracial e por despacho de 14 de Outubro de 2002 do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo:

Sílvia Nazaré Filipe Almeida e Teresa Margarida Costa Pires Carmo,
auxiliares de acção médica, contratados a termo certo — autorizada
a renovação ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, pelo período de seis meses, com início a 21 de
Maio de 2002. (Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Despacho n.o 9336/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
3 de Setembro de 2002 do conselho de administração do Hospital
do Conde do Bracial, ratificado por despacho de 23 de Outubro de
2002 do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:

Maria Idolinda Mendes João, técnica de 2.a classe de radiolo-
gia — contratada a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, com
início a 17 de Setembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Despacho n.o 9337/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
1 de Outubro de 2002 do conselho de administração do Hospital
do Conde do Bracial, ratificado por despacho de 23 de Outubro de
2002 do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:

Rui Miguel Prazeres Loução e Sandra Isabel Pereira Jorge Matias,
auxiliares de acção médica — contratados a termo certo, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período
de três meses, com início a 22 e 26 de Outubro de 2002, respec-
tivamente. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.
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Despacho n.o 9338/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
1 de Outubro de 2002 do conselho de administração do Hospital
do Conde do Bracial, ratificado por despacho de 23 de Outubro de
2002 do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:

Filipa Carvalho Soares, técnica de 2.a classe de dietética — contratada
a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, pelo período de três meses, com início a 7 de
Outubro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Mariana
Raposo Correia.

Hospital Distrital de Bragança

Deliberação (extracto) n.o 2356/2002 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 30 de Outubro de 2002:

Fernando Jorge Castilho Pereira — nomeado, após concurso, esta-
giário de técnico de informática, em comissão de serviço, por
urgente de conveniência de serviço, com efeito a 1 de Novembro
de 2002. [Isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos
termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de
26 de Agosto.]

8 de Novembro de 2002. — O Director, Carlos Alberto Vaz.

Deliberação (extracto) n.o 2357/2002 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 13 de Novembro de 2002:

Elisa do Nascimento Ferreira da Silva Vieira, assistente graduada
de pedopsiquiatria — autorizada a acumulação de funções no Ins-
tituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Enfermagem.
(Isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — O Director, Carlos Alberto Vaz.

Hospital Distrital de Faro

Aviso n.o 10 756/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos de
30 de Outubro de 2002 do conselho de administração deste Hospital,
foi autorizada a retoma do regime de horário acrescido às seguintes
técnicas de diagnóstico e terapêutica do quadro deste Hospital:

Área de dietética:

Gisela Maria Farias Rocheta, técnica de 1.a classe de dietética — até
30 de Novembro de 2002.

Área de farmácia:

Cristina Maria dos Santos Gamboa, técnica principal de farmá-
cia — até 25 de Março de 2003.

Por despachos de 30 de Outubro de 2002 do conselho de admi-
nistração deste Hospital, foi autorizado o início do regime de horário
acrescido, pelo período de um ano, aos seguintes técnicos de diag-
nóstico e terapêutica:

Área de análises clínicas e de saúde pública:

Maria João Martins Pancinha Norte, técnica principal de análises
clínicas e de saúde pública — com efeitos a partir de 1 de Junho
de 2002.

Área de dietética:

Hermínio Dias Carrasqueira, dietista principal — com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2002.

Maria Moniz Almeida Monge Ferreira Vidal, técnica especialista de
1.a classe de dietética — com efeitos a partir de 1 de Agosto de
2002.

Maria Teresa de Castro Diniz, dietista principal — com efeitos a partir
de 24 de Julho de 2002.

Área de farmácia:

Ana Isabel Vasco Amado, técnica especialista de farmácia — com
efeitos a partir de 13 de Abril de 2002.

Por despachos de 30 de Outubro de 2002 do conselho de admi-
nistração deste Hospital, foi autorizada a prorrogação do regime de

horário acrescido, pelo período de um ano, aos seguintes técnicos
de diagnóstico e terapêutica do quadro deste Hospital:

Área de análises clínicas e de saúde pública:

Fernanda Ribeiro Delgado Luís, técnica de 1.a classe de análises clí-
nicas e de saúde pública — com efeitos a partir de 1 de Junho
de 2002.

Selene do Rosário Pereira Nunes, técnica de 2.a classe de análises
clínicas e de saúde pública — com efeitos a partir de 17 de Junho
de 2002.

Área de Cardiopneumografia:

Nélson de Almeida Tavares, cardiopneumologista principal — com
efeitos a partir de 1 de Março de 2002.

Área de farmácia:

Maria Teresa dos Santos Oliveira Botelho, técnica principal de far-
mácia — com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2002.

Área de radiologia:

António José Lente Martins, técnico de radiologia de 1.a classe — com
efeitos a partir de 1 de Maio de 2002.

Paulo Caniceiro Rama Tinoco, técnico de radiologia de 2.a classe — com
efeitos a partir de 1 de Maio de 2002.

8 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.

Aviso n.o 10 757/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de 20
de Novembro de 2002 do conselho de administração, foi autorizado
o início do regime de horário acrescido à seguinte enfermeira:

Urgência geral:

Denise Costa Ribeiro da Silva, enfermeira graduada — início a 1 de
Janeiro e prorrogado até 31 de Dezembro de 2003.

Por despacho de 20 de Novembro de 2002 do conselho de admi-
nistração, foi autorizada a prorrogação do regime de horário acrescido
aos seguintes enfermeiros:

Cardiologia:

Abel Fernandes Gonçalves Martins, enfermeiro-chefe — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Sílvia dos Reis de Brito, enfermeira graduada — última prorrogação
a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro
de 2003.

Consulta externa de psiquiatria:

Diamantina Martins Bica Henrique, enfermeira graduada — última
prorrogação a 1 de Janeiro e prorrogado até 31 de Dezembro de
2003.

Medicina I:

Aníbal José Mendes, enfermeiro-chefe — última prorrogação a 31 de
Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro de 2003.

Nélia Fernandes Costa, enfermeira — última prorrogação a 31 de
Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro de 2003.

Medicina II:

Ana Maria Pires Piedade, enfermeira graduada — última prorrogação
a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro
de 2003.

Armanda Maria Silva Roque, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Natália da Silva Pereira, enfermeira — última prorrogação a 31 de
Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro de 2003.

NFIE:

Ana Margarida Santos Luz de Almeida Carrancha, enfermeira espe-
cialista — última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e pror-
rogado até 31 de Dezembro de 2003.

Núcleo de transportes:

Aníbal Marcelo Patrício Silveira, enfermeiro graduado — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.
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Pediatria:

Maria Irene Medeira Pereira, enfermeira especialista — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Pneumologia:

Maria da Glória Castanheira da Cunha Cavaco, enfermeira-chefe —
última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até
31 de Dezembro de 2003.

Ângela Maria Caliço dos Santos, enfermeira especialista — última
prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de
Dezembro de 2003.

UCI:

Maria da Graça Martinho Meiners Salgadinho, enfermeira especia-
lista — última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado
até 31 de Dezembro de 2003.

Ana Clara Machado Bernardes, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 30 de Setembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro
de 2003.

Ana Paula Rodrigues Neves, enfermeira graduada — última prorro-
gação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro
de 2003.

Anabela de Jesus Rausseau Moita Mendes, enfermeira gra-
duada — última prorrogação a 30 de Setembro de 2003 e pror-
rogado até 31 de Dezembro de 2003.

Isabel Maria Moniz Almeida Monge, enfermeira graduada — última
prorrogação a 30 de Setembro de 2003 e prorrogado até 31 de
Dezembro de 2003.

Júlia Florbela Gago Barradas, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Lina Maria Godinho Cristina, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 31 de Março de 2003 e prorrogado até 31 de Dezembro
de 2003.

Maria da Graça Nobre, enfermeira graduada — última prorrogação
a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro
de 2003.

Nuno Sérgio Machado Domingues Branco, enfermeiro graduado —
última prorrogação a 30 de Setembro de 2003 e prorrogado até
31 de Dezembro de 2003.

Sílvia Correia Firmino, enfermeira graduada — última prorrogação
a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro
de 2003.

Sílvia Guerreiro Martins Nascimento, enfermeira graduada — última
prorrogação a 30 de Setembro de 2003 e prorrogado até 31 de
Dezembro de 2003.

UCI N/P:

Josefina do Rosário dos Reis Torrão Barbosa, enfermeira-chefe —
última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até
31 de Dezembro de 2003.

Dolores Cristina Oliveira Lopes Murta Carrasqueira, enfermeira espe-
cialista — última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e pror-
rogado até 31 de Dezembro de 2003.

Lídia de Jesus Cardim Farinha Arrimar, enfermeira especia-
lista — última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado
até 31 de Dezembro de 2003.

Ana Cristina Almeida Tocha, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Ângela Preciosa dos Santos André, enfermeira graduada — última
prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de
Dezembro de 2003.

Isaurinda Maria Candeias do Nascimento Pescada, enfermeira gra-
duada — última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e pror-
rogado até 31 de Dezembro de 2003.

Maria de Deus Parreira Bila, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Maria Teresa Cardoso Marques Viegas, enfermeira graduada —
última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até
31 de Dezembro de 2003.

Sónia Isabel Duarte Santos Camilo, enfermeira graduada — última
prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de
Dezembro de 2003.

Adelaide Paula Ramos Aparício, enfermeira — última prorrogação
a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro
de 2003.

Helena Cristina Trindade Ferreira Melo, enfermeira — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Manuela Maria Candeia Colaço Jacob, enfermeira — última prorro-
gação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro
de 2003.

Urgência geral:

Ana Maria Ferreira de Matos Santos, enfermeira graduada — última
prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de
Dezembro de 2003.

Ana Paula Murtinheira Saraiva Antunes, enfermeira graduada —
última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até
31 de Dezembro de 2003.

António Manuel Teodoro Duarte Cardoso, enfermeiro gra-
duado —última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e pror-
rogado até 31 de Dezembro de 2003.

Carlos Manuel Silva Reis, enfermeiro graduado — última prorrogação
a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezembro
de 2003.

Elina Paulos Ribeiro de Brito Nunes Martins, enfermeira gra-
duada — última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e pror-
rogado até 31 de Dezembro de 2003.

Elsa Cristina Martins da Silva, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Filomena de Jesus Vieira Sítimo, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Graça Maria Duarte Monteiro da Cunha Nabais, enfermeira gra-
duada — última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e pror-
rogado até 31 de Dezembro de 2003.

Helena Maria da Silva Gomes, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

João Carlos Figueiredo Paiva, enfermeiro graduado — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Manuel António Henriques da Silva, enfermeiro graduado — última
prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de
Dezembro de 2003.

Manuel Francisco Alves Eusébio Farinha, enfermeiro graduado —
última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até
31 de Dezembro de 2003.

Maria de Lourdes Carvalhinho Correia Teixeira da Silva, enfermeira
graduada — última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e pror-
rogado até 31 de Dezembro de 2003.

Maria Fernanda Rosa Fernandes Lourenço Guerreiro, enfermeira
graduada — última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e pror-
rogado até 31 de Dezembro de 2003.

Pedro Miguel Costa Barbosa, enfermeiro graduado — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e prorrogado até 31 de Dezem-
bro de 2003.

Por despacho de 20 de Novembro de 2002 do conselho de admi-
nistração, foi autorizada a cessação do regime de horário acrescido
ao seguintes enfermeiros:

UCI:

Isabel Cristina Brites Hubert, enfermeira especialista — última pror-
rogação a 30 de Setembro de 2002 e cessado a 20 de Janeiro de
2003 (a).

Alexandra Leonor Roque Carmo Carvalhal, enfermeira graduada —
última prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e cessado a 31
de Dezembro de 2003 (a).

Aníbal Joaquim Mestre Gonçalves, enfermeiro graduado — última
prorrogação a 31 de Março de 2003 e cessado a 20 de Janeiro
de 2003 (a).

Cíntia Dulce de Sousa, enfermeira graduada — última prorrogação
a 30 de Setembro de 2003 e cessado a 20 de Janeiro de 2003 (a).

Felicidade Ramos Oliveira Tomé, enfermeira graduada — última
prorrogação a 31 de Dezembro de 2002 e cessado a 20 de Janeiro
de 2003 (a).

Maria de Fátima Rodrigues Gomes Fernandes, enfermeira gra-
duada — última prorrogação a 30 de Setembro de 2003 e cessado
a 20 de Janeiro de 2003 (a).

Maria Idalina Sousa Nunes, enfermeira graduada — última prorro-
gação a 31 de Dezembro de 2002 e cessado a 20 de Janeiro de
2003 (a).

Paula Cristina Figueiredo Cabral, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 31 de Dezembro de 2002 e cessado a 20 de Janeiro
de 2003 (a).

Vera Guida Medronho Andrez, enfermeira graduada — última pror-
rogação a 30 de Setembro de 2003 e cessado a 20 de Janeiro de
2003 (a).
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Carlos Albano Cerqueira da Silva, enfermeiro — última prorrogação
a 31 de Dezembro de 2002 e cessado a 20 de Janeiro de 2003 (a).

UCI N/P:

Maria Manuela Gonçalves Teixeira da Costa Granja, enfermeira espe-
cialista — última prorrogação a 30 de Setembro de 2002 e cessado
a 6 de Janeiro de 2003 (a).

Ana Patrícia Lança Antunes, enfermeira — última prorrogação a 31
de Dezembro de 2002 e cessado a 6 de Janeiro de 2003 (a).

Urgência geral:

António José Simões Dias, enfermeiro graduado — última prorro-
gação a 31 de Dezembro de 2002 e cessado a 20 de Janeiro de
2003 (a).

(a) Cessação do RHA por terem terminado as necessidades que
justificaram tal atribuição, observando-se um período de 60 dias, con-
forme a alínea d) da circular normativa n.o 7/2000, de 16 de Fevereiro.

25 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.

Aviso n.o 10 758/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de 23
de Outubro de 2002 do conselho de administração, foi autorizado
o regime de horário acrescido, pelo período de um ano, à seguinte
técnica superior de saúde do quadro deste Hospital:

Área de farmácia:

Dr.a Marília Alexandra Alves de Oliveira Barros, assistente principal
da carreira técnica superior de saúde — com efeitos a partir de
1 de Dezembro de 2002.

Por despachos de 30 de Outubro de 2002 do conselho de admi-
nistração, foi autorizado o regime de horário acrescido, pelo período
de um ano, às seguintes técnicas superiores de saúde do quadro deste
Hospital:

Área de farmácia:

Dr.a Maria Rosa Nogueira Coelho Ferreira da Silva, assessora superior
da carreira técnica superior de saúde — com efeitos a 1 de Junho
de 2002.

Dr.a Carminda Maria Bento Martins, assessora da carreira técnica
superior de saúde — com efeitos a 1 de Junho de 2002.

Por despacho de 30 de Outubro de 2002 do conselho de admi-
nistração, foi autorizada a prorrogação do regime de horário acrescido,
pelo período de um ano, à seguinte técnica superior de saúde do
quadro deste Hospital:

Área de farmácia:

Dr.a Brigita Maria Viegas, assistente principal da carreira técnica supe-
rior de saúde — com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2002.

22 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.

Hospital Distrital de Santarém

Aviso n.o 10 759/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos de
22 de Outubro de 2002 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde:

Autorizada a renovação dos contratos de trabalho a termo certo cele-
brados ao abrigo do n.o 1 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
na categoria de auxiliar de acção médica, pelo período de seis
meses, com efeitos a partir de 16 de Abril de 2002, com Clara
Maria Cordeiro Santo Amaro, Dora Isabel Pereira Mota Costa
Fernandes, Lina Maria Figueiredo Martinho Ferreira, Maria Caro-
lina Carvalho Garrido, Maria Luísa Ferreira Abreu Madeira, Maria
Manuela Botas Rosário Ferreira e Paula Luísa Constantino Paz.

Autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo cele-
brado ao abrigo do n.o 1 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
na categoria de técnico de 2.a classe de terapia ocupacional, pelo
período de seis meses, com efeitos a partir de 18 de Março de
2002, com Isabel Maria Jacob Jacinto Martins.

Por deliberação de 27 de Setembro de 2002 do conselho de admi-
nistração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, foi ratificada a renovação dos contratos de trabalho a termo

certo celebrados 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, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
pelo período de três meses, com efeitos a partir da data que para
cada um se indica:

Auxiliar de apoio e vigilância:

Telma Elvira Pascoal Almeida — 10 de Março de 2002.
Rita Maria Luís Azenha Fernandes — 1 de Julho de 2002.

Assistente administrativo:

Vera Cristina Cordeiro Constâncio Varela — 12 de Março de 2002.
Cristiana Maria Borges Lourenço — 1 de Julho de 2002.

Telefonista:

Adelaide Maria Jorge Almeida — 16 de Março de 2002.

Enfermeiro:

Marina de Jesus Madeira Mendes Santos — 1 de Julho de 2002.
Maria da Conceição Temudo António — 1 de Julho de 2002.
Ana Dulce Dias Rodrigues — 3 de Julho de 2002.
Ana Margarida Lima Geada — 3 de Julho de 2002.
Dina Isabel Coito Bernardino — 16 de Julho de 2002.
Sónia Cristina Nunes Anjos — 16 de Julho de 2002.
Catarina Maçarico Carvalho Pereira — 1 de Setembro de 2002.
Cristina Garcia Serrano — 1 de Setembro de 2002.
Ana Margarida Peste das Neves Trindade — 16 de Agosto de 2002.
Daniel Pereira Cordeiro — 16 de Agosto de 2002.
Alberto Leandro Martins Gonçalves — 16 de Setembro de 2002.
António José Agostinho Nunes — 17 de Setembro de 2002.
Cláudia Margarida Silva Marques Palma — 17 de Setembro de 2002.
Nuno André Veloso Barros — 17 de Setembro de 2002.
Luís Manuel Adriano Silva Andrade — 18 de Setembro de 2002.
Paula Micaela Viveiro Carvalho — 18 de Setembro de 2002.
Sónia Alexandra Graça Pereira — 18 de Setembro de 2002.
Sónia Isabel Torres Santos — 18 de Setembro de 2002.
Vera Lúcia Nunes Ferreira — 18 de Setembro de 2002.
Maria Natália Costa Proença — 1 de Outubro de 2002.
Cláudia Jesus Ferreirinha Pinto — 8 de Outubro de 2002.
Ana Cristina Castanheira Ferreira Santos — 14 de Outubro de 2002.
Ana Isabel Violante Vieira Cartaxeiro — 16 de Outubro de 2002.
Juan Carlos Ferreira Marta — 16 de Outubro de 2002.

Técnico de 2.a classe de cardiopneumologia:

Joana Alexandre Rodrigues — 28 de Abril de 2002.

Técnico de 2.a classe de anatomia patológica citológica e
tanatológica:

Adriana da Trindade Anes — 3 de Maio de 2002.

Auxiliar de acção médica:

Célia Maria Assunção Duarte — 1 de Maio de 2002.
Vitória Maria Coelho Nunes Coelho — 4 de Maio de 2002.
Sandra Maria Silva Botelho — 6 de Maio de 2002.
Maria Fernanda Gomes Costa Brás — 18 de Maio de 2002.
Elvira Maria Pires Martins — 26 de Agosto de 2002.
Maria Alda Silva Portela Rodrigues — 27 de Agosto de 2002.
Elisabete Maria Catarino Canelas Serrão — 1 de Setembro de 2002.
Dina Teresa Monteiro Castanheira Rijo — 7 de Setembro de 2002.
Helena Margarida Ramos Queijeiro Madeira — 13 de Setembro de 2002.

Médico hospitalar de pediatria:

José Miguel Nunes Pinto Gonçalves Nogueira — 22 de Maio de 2002.

Médico hospitalar de cirurgia geral:

José Jorge Firmo Mineiro — 28 de Maio de 2002.

Médico hospitalar de neurologia:

Marta Alexandra Andrade Vieira Dias — 1 de Julho de 2002.

Por deliberação de 27 de Setembro de 2002 do conselho de admi-
nistração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, foram ratificados os contratos de trabalho a termo certo cele-
brados 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, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo
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período de três meses, com efeitos a partir da data que para cada
um se indica:

Técnico de 2.a classe de análises clínicas e saúde pública:

Marisa Alexandra Gonçalves Vila Boim — 5 de Setembro de 2002.

Técnico de 2.a classe de radiologia:

Maria de Fátima Duarte Batista — 1 de Julho de 2002.
Maria Filomena Simões Veloso — 1 de Julho de 2002.

Técnico superior de 2.a classe:

Brigite Schonenberger Robles Oliveira Braz — 1 de Agosto de 2002.
Marta Isabel Gigante Nabais — 1 de Setembro de 2002.

Assistente administrativo:

Vitória Maria Lopes Faria Brito — 1 de Julho de 2002.
Eugénia Maria Ferreira Vargas Santos — 26 de Julho de 2002.
Clarinda Isabel Calado Cardoso Cadima — 2 de Setembro de 2002.
Cristiana Maria Borges Lourenço — 1 de Abril de 2002.

Enfermeiro:

Maria Natália Costa Proença — 1 de Julho de 2002.
Maura Garrido Gomes — 5 de Agosto de 2002.
Marco Aurélio Correia Constantino — 3 de Setembro de 2002.
Andreia Isabel Ferreira Lopes — 3 de Setembro de 2002.
Elsa Cristina Gregório Bernardo — 6 de Agosto de 2002.
Manuel Manhone Cordeiro Temudo Costa — 6 de Agosto de 2002.
Susana Margarida Agostinho Santos — 6 de Agosto de 2002.
Ana Isabel Violante Vieira Cartaxeiro — 16 de Julho de 2002.
Sónia Alexandra Graça Pereira — 18 de Junho de 2002.
Paula Micaela Viveiro Carvalho — 18 de Junho de 2002.
Cláudia Margarida Silva Marques Palma — 17 de Junho de 2002.
Cláudia Jesus Ferreirinha Pinto — 8 de Julho de 2002.
Sónia Isabel Torres Santos — 18 de Junho de 2002.
Vera Lúcia Nunes Ferreira — 18 de Junho de 2002.
Nuno André Veloso Barros — 17 de Junho de 2002.
Luís Manuel Adriano Silva Andrade — 18 de Junho de 2002.
Ana Cristina Castanheira Ferreira Santos — 15 de Julho de 2002.
Alberto Leandro Martins Gonçalves — 16 de Junho de 2002.
António José Agostinho Nunes — 17 de Junho de 2002.
Maria Inês Evaristo Costa — 16 de Agosto de 2002.
Juan Carlos Ferreira Marta — 16 de Julho de 2002.
Natércia Fátima Caldeira Afonso — 3 de Setembro de 2002.
Maria Conceição Temudo António — 1 de Abril de 2002.
Marina Jesus Madeira Mendes Santos — 1 de Abril de 2002.
Dina Isabel Coito Bernardino — 16 de Abril de 2002.
Sónia Cristina Nunes dos Anjos — 16 de Abril de 2002.
Ana Margarida Lima Geada — 3 de Abril de 2002.
Ana Dulce Dias Rodrigues — 3 de Abril de 2002.
Ana Margarida Peste das Neves Trindade — 16 de Maio de 2002.
Daniel Pereira Cordeiro — 16 de Maio de 2002.
Cristina Garcia Serrano — 1 de Junho de 2002.
Catarina Maçarico Carvalho Pereira — 1 de Junho de 2002.

Auxiliar de apoio e vigilância:

João Carlos Aniceto Graça — 2 de Julho de 2002.
Rita Maria Luís Azenha Fernandes — 1 de Abril de 2002.
Luís Miguel Rei Nunes — 13 de Junho de 2002.
Cláudia Sofia Neto Realista Canelas — 30 de Julho de 2002.

Auxiliar de acção médica:

Vitória Maria Coelho Nunes Coelho — 4 de Fevereiro de 2002.
Célia Maria Assunção Duarte — 1 de Fevereiro de 2002.
Maria Fernanda Gomes Costa Brás — 18 de Fevereiro de 2002.
Sandra Maria Silva Botelho — 6 de Fevereiro de 2002.
Maria Otília Figueiredo Batista — 22 de Julho de 2002.
Rodrigo Mendes da Costa — 20 de Junho de 2002.
Helena Margarida Ramos Queijeiro Madeira — 13 de Junho de 2002.
Dina Teresa Monteiro Castanheira Rijo — 7 de Junho de 2002.
Maria João Silva Dias Marques — 5 de Setembro de 2002.
Josefina Martinho Almeida — 29 de Julho de 2002.
Suzete Maria Ferreira Lucas Costa — 10 de Julho de 2002.
Ana Conceição Pereira Rodrigues Frade — 10 de Julho de 2002.
Helena Maria Martins Marques — 26 de Agosto de 2002.
Manuela Silva Marques Luís — 9 de Setembro de 2002.
Elisabete Maria Catarino Canelas Serrão — 1 de Junho de 2002.
Maria Alda Silva Portela Rodrigues — 27 de Maio de 2002.
Elvira Maria Pires Martins — 26 de Maio de 2002.
Manuela Silva Lopes Filipe — 22 de Julho de 2002.
Carla Alexandra Conde Pinheiro — 23 de Julho de 2002.
Cláudia Sofia Gomes Cordeiro — 23 de Julho de 2002.

Maria Elisabete Cardoso Mota — 1 de Agosto de 2002.
Maria Conceição Anjos Gonçalves — 1 de Agosto de 2002.
Sílvia Maria Graça Costa — 1 de Agosto de 2002.
Clara Maria Pires Malhado Mendonça — 1 de Agosto de 2002.
Maria Helena Ferreira Machado — 1 de Julho de 2002.
Maria Lurdes Silva Costa Taínha — 1 de Julho de 2002.
Maria Fátima Almeida Duartes — 1 de Julho de 2002.
Olga Maria Gomes Lourenço — 1 de Julho de 2002.
Feliciana Maria Batista Feijão — 1 de Julho de 2002.
Deodata Gomes Santos Martinho — 3 de Julho de 2002.

Médico hospitalar de cirurgia geral:

Ana Paula Narciso Rodrigues — 31 de Julho de 2002.
José Jorge Firmo Mineiro — 1 de Setembro de 2002.

Médico hospitalar de pediatria:

José Miguel Nunes Pinto Gonçalves Nogueira — 1 de Setembro de 2002.

Médico hospitalar de psiquiatria:

Francisco Faria Lima Buta — 27 de Junho de 2002.

Por deliberação de 27 de Setembro de 2002 do conselho de admi-
nistração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, foram ratificados os contratos de trabalho a termo certo cele-
brados 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, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, na cate-
goria de enfermeiro, pelo período de três meses, com efeitos a partir
de 2 de Setembro de 2002, com:

Sónia Maria Mendes Brotas, Susana Luísa Almeida Cardana, Ricardo
Nuno Silva Rocha, Pedro Filipe Soares Malaca, Nadia Alexandre
Velez Grincho, Vera Sofia Conceição Pedro, Margarida Isabel Jesus
Ferreira, Nuno Rodrigo Batista Lopes, Ana Sofia Alpalhão Pires
e Ana Cecília Alpalhão Pires.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, José
Rianço Josué.

Hospital Distrital de São João da Madeira

Despacho n.o 9339/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 17 de Outubro de 2002:

Ana Luísa Oliveira e Mónica Elisabete de Ascenção Nunes de
Andrade, enfermeiras — autorizada a renovação da ratificação dos
contratos de trabalho a termo certo, por mais três meses, conforme
o previsto no n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com efeitos a 1 de Setembro de 2002. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, José Duarte
da Costa.

Hospital Doutor José Maria Grande

Despacho (extracto) n.o 9340/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 28 de Outubro de 2002 do conselho de administração
do Hospital Doutor José Maria Grande:

Marina Sofia Antunes dos Santos Borges Maia — nomeada defini-
tivamente após concurso, técnica de 1.a classe de ortóptica, do qua-
dro de pessoal deste Hospital, escalão 2, índice 135. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, José Car-
los Freixinho.

Despacho (extracto) n.o 9341/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração do Hospital Doutor José
Maria Grande de 28 de Outubro de 2002:

José Alberto de Matos Leirinha Silva Salvaterra, enfermeiro gra-
duado — autorizada a prorrogação por mais um ano de atribuição
do regime de horário acrescido, quarenta e duas horas semanais,
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com efeitos a 9 de Dezembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, José Car-
los Freixinho.

Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira

Declaração n.o 42/2002 (2.a série) — AP. — Para os devidos
efeitos se declara que Clara Isabel Antunes Castanheiro, técnica de
radiologia do Hospital de Santo André, Leiria, cessou o regime de
acumulação de funções a partir de 31 de Outubro de 2002.

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
de Jesus Marques.

Despacho n.o 9342/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
7 de Novembro de 2002 do conselho de administração deste Hospital:

Maria do Carmo da Conceição Miguel Octaviano, chefe de sec-
ção — autorizada a cessar as funções de secretária do conselho
de administração.

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
de Jesus Marques.

Despacho n.o 9343/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
16 de Outubro de 2002 do conselho de administração deste Hospital:

Autorizada a prorrogação do regime de horário acrescido, pelo
período de quatro meses, aos seguintes enfermeiros:

Ana Bela Fernandes Achega.
Lina Maria Ferreira Santo.
Luís Alberto Salgueiro Silva.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
de Jesus Marques.

Despacho n.o 9344/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
7 de Novembro de 2002 do conselho de administração deste Hospital:

Paulo Renato Pereira Gomes, enfermeiro — autorizada a rescisão do
contrato de trabalho a termo certo, a seu pedido, com efeitos a
partir de 11 de Novembro de 2002.

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
de Jesus Marques.

Hospital de Egas Moniz

Aviso n.o 10 760/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de 31
de Outubro de 2002 do conselho de administração do Hospital de
Egas Moniz foram os enfermeiros abaixo designados autorizados a
praticar o regime de horário acrescido (quarenta e duas horas sema-
nais), a partir de 1 de Novembro de 2002:

José Manuel Mendes Martins.
Felisbela Mota Gaspar.
Maria Isabel da Cunha Proença.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Fernanda Gíria.

Hospital do Espírito Santo — Évora

Deliberação (extracto) n.o 2358/2002 — AP. — Por deliberação
de 6 de Novembro de 2002 do conselho de administração deste
Hospital:

Dr. Alexandre Miguel Semedo Roque Ambrósio, médico eventual
em contrato administrativo de provimento — autorizada a rescisão
do referido contrato de acordo com o n.o 1 do artigo 24.o do Decre-
to-Lei n.o 128/92, de 4 de Julho, e a alínea c) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
efeitos a 8 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Francisco
Martins Guerreiro.

Rectificação (extracto) n.o 1170/2002 — AP. — Por ter sido
publicada com inexactidão a deliberação n.o 2042/2002 — AP, no
apêndice n.o 140 ao Diário da República, 2.a série, n.o 260, de 11
de Novembro de 2002, a p. 35, rectifica-se que onde se lê «com efeitos
reportados a 22 de Abril de 2002, nos termos da alínea b) do n.o 1
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março» deve ler-se
«com efeitos reportados a 22 de Abril de 2002, nos termos da alínea b)
do n.o 1 do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 210/91, de 12 de
Junho».

12 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Francisco
Martins Guerreiro.

Hospital de Garcia de Orta

Despacho n.o 9345/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
administrador-delegado de 18 de Novembro de 2002:

Pedro Luís Quaresma Tomás Pontes, assistente administrativo prin-
cipal — autorizada a prorrogação da licença sem vencimento por
um ano, ao abrigo do n.o 1 do artigo 76.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, com efeitos a 3 de Dezembro de 2002.

2 de Novembro de 2002. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Maria Helena Filipe.

Hospital José Joaquim Fernandes — Beja

Despacho n.o 9346/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital José Joaquim Fernan-
des — Beja de 29 de Outubro de 2002:

Manuel António Valente Morgado, enfermeiro graduado do quadro
de pessoal deste Hospital — autorizada a acumulação de funções
no Centro Médico Nacional, L.da (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Carlos
José Gomes.

Despacho n.o 9347/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital José Joaquim Fernan-
des — Beja de 19 de Novembro de 2002:

Luís Manuel Palma, chefe de serviço de ortopedia do quadro de pes-
soal deste Hospital — nomeado em comissão de serviço director
do serviço de ortopedia. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

22 de Novembro de 2002. — O Director e Presidente do Conselho
de Administração, Manuel da Cunha Rêgo.

Despacho n.o 9348/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital José Joaquim Fernan-
des — Beja de 19 de Novembro de 2002:

Isabel Alexandra Morais Sevinate Pontes Brito Lança, assistente de
pediatria médica do quadro de pessoal médico deste Hospital —
autorizada a praticar o regime de trabalho em dedicação exclusiva
(quarenta e duas horas semanais). (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2002. — O Director e Presidente do Conselho
de Administração, Manuel da Cunha Rêgo.

Despacho n.o 9349/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Alentejo de 7 de Novembro de 2002:

Aurélio Pereira Santos Mestre, operário qualificado — ratificado o
contrato de trabalho a termo certo com este Hospital, ao abrigo
do n.o 4 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
e do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
por um período de três meses, com início a 17 de Setembro de
2002 e término em 16 de Dezembro de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Carlos
José Gomes.



23APÊNDICE N.o 168 — II SÉRIE — N.o 302 — 31 de Dezembro de 2002

Despacho n.o 9350/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Alentejo de 7 de Novembro de 2002:

Amâncio José Casaca Montinhos, técnico de 2.a classe de radiolo-
gia — ratificado o contrato de trabalho a temo certo com este Hos-
pital, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, e do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, por um período de três meses, com início a 1 de
Agosto de 2002 e término em 31 de Outubro de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Carlos
José Gomes.

Hospital de Júlio de Matos

Despacho n.o 9351/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração de 30 de Outubro de 2002, foi autorizado
o regime de horário acrescido, durante o período que se indica, aos
seguintes profissionais:

Eduardo Jorge Delgado Catarino, enfermeiro-chefe — de 1 de
Novembro de 2002 a 30 de Abril de 2003.

Elsa Maria Martins Gaspar, enfermeira graduada — de 1 de Dezem-
bro de 2002 a 30 de Abril de 2003.

12 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Rogério
de Carvalho.

Despacho (extracto) n.o 9352/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração de 23 de Outubro de 2002,
foi autorizada a prorrogação do regime de horário acrescido, até 30
de Abril de 2003, aos seguintes profissionais de enfermagem:

Enfermeiros-chefes:

Caetano Luís Mendes Galhanas.
Carlos Alberto Fialho Jubilot.
Maria Adelaide Martins Morais.
Maria Belmira Dias Romão.
Tobias José Santana José.

Enfermeiros especialistas:

Adília Maria Guerreiro Pedro.
Albina Cerejo Carreira Alves.
Ana Júlia das Neves Varudo Teixeira.
Cidália Lança Gonçalves Perninha Miranda.
Deolinda Maria Dias.
Deolinda Maria Fernandes Sequeira.
Hortense Maria Ramalhosa.
Isabel de Pinho Esteves Dias.
José Joaquim dos Reis Silva.
José Matias Lourenço Fialho.
Josefa Maria Valverde Trouxa.
Manuela Martins Simão Lima Oliveira.
Maria Alice Veiga.
Maria Amélia Pitacas Ferreira Caetano.
Maria do Amparo Bártolo Soares.
Maria da Assunção da Silva Martins.
Maria Carolina Medeiros Reis Pires Dias.
Maria da Conceição Santos Coutinho Costa.
Maria Delfina da Silva e Sousa Reis Costa.
Maria Eduarda Barros Cardoso.
Maria Eugénia Rodrigues Ferreira de Jesus.
Maria Fernanda Pereira Dias.
Maria da Graça Cardoso Martins.
Maria Helena Miranda Rodrigues.
Maria Isabel Barata Micael Évora.
Maria de Lurdes Pereira Nogueira Amorim.
Maria Madalena Cordeiro Lima Ferreira Martins.
Sílvia Maria Beja Fonseca.
Teresa da Conceição Martins.
Vítor Manuel Pinto Lobão.

Enfermeiros graduados:

Adélia Conceição Santos.
Alcina Maria Santos Marinheiro.
Alexandre Augusto Coelho Costa.
Amílcar Antunes Pires Cerdeira.
António Conceição Gonçalves Governo.
António José Neves Nogueira.
António Mendes.

Benvinda Maria Marques Pedroso.
Carla Cristina Teresa Salgueiro.
Celestino Pascoal Paradanta.
Célia da Conceição de Almeida Torres.
Cristina Isabel Martins Canastra.
Dina Maria Ferreira.
Elisa Maria Gonçalves Sousa Pereira Figueiredo.
Elisabete da Conceição Cravo Guerra Dias.
Elvira Ferreira Almeida.
Filomena Lourenço de Pina Serra.
Florbela Rosa Miranda Estrela.
Guilhermina de Almeida Gomes Oliveira Matos.
Ilda Gomes de Araújo Tuna.
José Leite Batista de Sousa.
José dos Reis Nunes.
Lúcia Alves Gaspar.
Luís Miguel Freire Vieira.
Maria Antónia Pinto Amaral Paiva e Silva.
Maria Cristina Ferreira Bangueiro.
Maria de Fátima Costa Dias.
Maria de Fátima Lucas Monteiro Mendonça da Silva.
Maria Gorete Figueiredo Lopes.
Maria Gracinda Ribeiro da Silva.
Maria Guilhermina Clara Catarino.
Maria Helena Afonso da Silva Granadeiro.
Maria de Jesus Jorge Terras.
Maria José da Costa Pereira.
Maria Lurdes Gonçalves Dias.
Maria Paula Ferreira Homem Ribeiro.
Paula Margarida Nave Pires Medeiros.
Paulo Fernando Lima Rocha.
Rogério Gomes das Neves.
Sara da Conceição Lomelino Freire.

Enfermeira de nível 1:

Maria Isabel Soares Pinto Moreira.

15 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Rogério
de Carvalho.

Hospital de Miguel Bombarda

Contrato n.o 1643/2002 — AP. — Por despachos de 21 de Maio,
9 de Setembro, 15 de Julho, 23 de Julho, 2 e 30 de Agosto de 2002
do conselho de administração, respectivamente, e ratificados pelo con-
selho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, por subdelegação do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde de 23 de Outubro de 2002, foi celebrado contrato
de trabalho a termo certo, por um período de três meses, eventual-
mente renovado por um único e igual período, ao abrigo do n.o 3
dos artigos 18.o e 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
para o desempenho de funções correspondentes às categorias e aos
elementos a seguir indicados:

Maria Helena Costa Dias Monteiro, auxiliar de acção médica — com
efeitos a 3 de Junho de 2002.

Maria Leonor Cerqueira Matias Ribeiro, auxiliar de acção
médica — com efeitos a 9 de Setembro de 2002.

Bartolomé Garcia Reviriego, enfermeiro de nível 1 — com efeitos
a 15 de Julho de 2002.

Sérgio João Andrade Vicente, enfermeiro de nível 1 — com efeitos
a 29 de Julho de 2002.

Mécia Rodrigues do Nascimento, enfermeira de nível 1 — com efeitos
a 2 de Setembro de 2002.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Ana Isabel
Gonçalves.

Contrato n.o 1644/2002 — AP. — Por despacho de 30 de Agosto
de 2002 do conselho de administração e ratificado pelo conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, por subdelegação do Secretário de Estado Adjunto do Minis-
tro da Saúde de 23 de Outubro de 2002:

Maria Helena Costa Dias Monteiro, auxiliar de acção médica — reno-
vado o contrato de trabalho a termo certo, por um período de
três meses, ao abrigo do n.o 3 dos artigos 18.o e 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, com efeitos a 3 de Setembro de
2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Ana Isabel
Gonçalves.
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Hospital de Nossa Senhora da Ajuda — Espinho

Despacho (extracto) n.o 9353/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração do Hospital de Nossa Senhora
da Ajuda — Espinho de 13 de Novembro de 2002:

Manuel António Rodrigues de Oliveira Santos, fogueiro do quadro
de pessoal deste Hospital — autorizado o pedido de licença sem
vencimento pelo período de 30 dias, ao abrigo do artigo 74.o do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com efeitos a partir de
2 de Dezembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Manuel
Luís Gomes Ferreira da Silva.

Hospital Nossa Senhora do Rosário — Barreiro

Despacho (extracto) n.o 9354/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração deste Hospital de 28 de Outu-
bro de 2002:

António Horácio Pinhal Marques — nomeado definitivamente, na
sequência de concurso interno de acesso geral, operário principal,
operador de central da carreira de operário altamente qualificado,
escalão 1, índice 225, do quadro de pessoal deste Hospital.

Ao abrigo e nos termos do n.o 1 do artigo 127.o e da alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo
foi atribuído ao despacho eficácia retroactiva reportada a 1 de Novem-
bro de 2002.

11 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Daniel
Ferro.

Despacho (extracto) n.o 9355/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração deste Hospital de 28 de Outu-
bro de 2002:

Libertário Prazeres Barreiros — nomeado definitivamente, na sequên-
cia de concurso interno de acesso limitado, encarregado de sector,
área de aprovisionamento e vigilância, escalão 1, índice 235, do
quadro de pessoal deste Hospital.

Ao abrigo e nos termos do n.o 1 do artigo 127.o e da alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo,
foi atribuído ao despacho eficácia retroactiva reportada a 1 de Novem-
bro de 2002.

11 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Daniel
Ferro.

Hospital de Padre Américo — Vale do Sousa

Despacho n.o 9356/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 12 de Junho
de 2002:

Filipa Sofia Duarte Rodrigues Moreira, enfermeira do quadro de
pessoal do Hospital de Santo Espír i to de Angra do
Heroísmo — autorizada a transferência para idêntico lugar do qua-
dro desta instituição. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Alberto
Peixoto.

Despacho n.o 9357/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração de 6 de Novembro de 2002:

Alice Maria Lima e Castro, assistente eventual de medicina interna —
autorizada a prática do regime de trabalho de quarenta e duas horas
semanais, em regime de exclusividade. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Alberto
Peixoto.

Despacho n.o 9358/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração de 6 de Novembro de 2002:

Autorizada a prática do regime de trabalho de horário acrescido
aos enfermeiros abaixo indicados no período compreendido
entre 1 de Novembro de 2002 e 31 de Janeiro de 2003:

Ana Maria Nunes de Sousa.
António Feliciano Ribeiro Garcês Soares.

António Jorge Ribeiro Carvalho.
António Manuel Matias Furriel.
António Manuel Pinto Borges.
António Osvaldo Silva Dias.
Elsa Judite Mendes Pinto.
Joaquim Manuel Fonseca Moreira.
José Ribeiro Costa Nunes.
Maria Conceição Ferreira Guimarães Rocha.
Maria José Ribeiro Gonçalves Cunha.
Maria Luísa Ferreira Meireles Pontes.
Maria da Luz Fernandes Cardeal Pereira.
Maria Olinda Correia.
Renato Joaquim Rocha Barros.
Salomé Maria Soares Sousa.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Alberto
Peixoto.

Hospital de Pulido Valente

Deliberação (extracto) n.o 2359/2002 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração deste Hospital de 30 de Outubro de
2002:

Noémia Maria Rodrigues da Silva Melo, enfermeira graduada — con-
cedido o regime de horário acrescido com quarenta e duas horas
semanais, com início em 1 de Novembro de 2002. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, A. Mene-
zes Duarte.

Deliberação (extracto) n.o 2360/2002 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração deste Hospital de 18 de Novembro
de 2002:

Luís Manuel Faria Cassola, técnico de 2.a classe de análises clínicas
e saúde pública do quadro de pessoal do Hospital de Garcia de
Orta, em regime de acumulação de funções neste Hospital — con-
cedida a cessação desta situação com efeitos a partir de 2 de Dezem-
bro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, A. Mene-
zes Duarte.

Deliberação (extracto) n.o 2361/2002 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração deste Hospital de 30 de Setembro de
2002:

Maria Aurora Pereira dos Santos Neves, técnica especialista de far-
mácia — prorrogado o regime de horário acrescido pelo período
de três meses, com efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, A. Mene-
zes Duarte.

Deliberação (extracto) n.o 2362/2002 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração deste Hospital de 30 de Outubro de
2002:

Maria Alzira de Jesus Couto Cardoso Teles, técnica especialista de
1.a classe de farmácia, e Maria José Fernandes Areias Amaral,
técnica de 1.a classe de farmácia — autorizada a prorrogação do
regime de trabalho de horário acrescido, por mais seis meses, com
efeitos a 4 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, A. Mene-
zes Duarte.

Despacho (extracto) n.o 9359/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 22 de Outubro de 2002, foi autorizada a renovação dos contratos
a termo certo, celebrados pelo período de seis meses, para o exercício
de funções correspondentes às de auxiliar de acção médica, ao abrigo
do n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/93, de 11 de Março,
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aditado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com os seguintes
profissionais:

Mário Jorge Silva Sousa — com efeitos a 1 de Março de 2002.
Marco António Capelo Alves — com efeitos a 5 de Março de 2002.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, A. Mene-
zes Duarte.

Despacho (extracto) n.o 9360/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do administrador-delegado deste Hospital de 8 de Novembro
de 2002:

Andreia Mamede Dias Martins, interna do internato complementar —
concedida a rescisão do contrato administrativo de provimento,
com efeitos a 8 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, A. Mene-
zes Duarte.

Hospital de Reynaldo dos Santos

Anúncio n.o 42/2002 (2.a série) — AP. — Torna-se público que
o Hospital de Reynaldo dos Santos (HRS) pretende recrutar, mediante
requisição ou transferência, um funcionário da carreira técnica supe-
rior, do regime geral, licenciado preferencialmente em Direito, Gestão
de Recursos Humanos, Organização e Gestão de Empresas, Admi-
nistração Pública ou outra, desde que comprovadamente exerça fun-
ções em áreas relacionadas com a gestão de recursos humanos, nomea-
damente do Ministério da Saúde.

A área de trabalho é a da gestão de recursos humanos do HRS.
É indispensável vínculo à função pública.
Os interessados deverão enviar, no prazo de quinze dias a contar

da publicação do presente anúncio, requerimento dirigido ao pre-
sidente do conselho de administração do HRS, Rua do Dr. Luís César
Pereira, 2600-909 Vila Franca de Xira, com identificação da instituição
onde se encontram vinculados, menção expressa da categoria que
possuem e respectivo contacto telefónico na hora de expediente. O
requerimento deve ser acompanhado de curriculum vitae, podendo
ser efectuada a sua entrega no Serviço de Gestão de Pessoal do HRS,
no mesmo local e prazo, durante as horas de expediente.

25 de Novembro de 2002. — Pelo Conselho de Administração, o
Administrador-Delegado, Mário Bernardino.

Despacho n.o 9361/2002 (2.a série) — AP. — No seguimento
dos pareceres favoráveis do conselho de administração deste Hospital
de 25 de Outubro de 2002 e do director do Instituto de Higiene
e Medicina Tropical, de 4 de Novembro de 2002:

Lúcia Manuela Teixeira Pinto, técnica de 1.a classe de análises clínicas
e saúde pública — autorizada a prorrogação da requisição, por mais
um ano, do quadro do Instituto de Higiene e Medicina Tropical,
para exercer funções neste Hospital, com efeitos a partir de 2 de
Dezembro de 2002.

13 de Novembro de 2002. — Pelo Conselho de Administração, o
Director, João Nogueira Pereira.

Hospital de Santa Cruz

Deliberação (extracto) n.o 2363/2002 — AP. — Por deliberação
de 2 de Outubro de 2002 do conselho de administração da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no uso de
competência subdelegada:

Autorizadas as ratificações das renovações dos contratos de tra-
balho a termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do
artigo 18.o e no artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, com
efeitos nas datas a seguir indicadas, para o exercício de funções
de assistentes eventuais da carreira médica:

Patrícia Quadros Branco — 13 de Junho de 2002.
Rui Miguel Campante Carvalho Ferreira Teles — 13 de Junho de

2002.
Carlos Manuel Tavares Aguiar — 13 de Junho de 2002.
Ana Teresa Matos Timóteo — 13 de Junho de 2002.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria de
Aires Aleluia.

Deliberação (extracto) n.o 2364/2002 — AP. — Por deliberação
de 14 de Novembro de 2002 do conselho de administração deste
Hospital:

José Lourenço Ferreira Antunes — autorizada a nomeação em regime
de substituição, por urgente conveniência de serviço, por um período
de seis meses, como encarregado da carreira de pessoal operário,
ao abrigo do disposto no artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, em conjugação com os n.os 3 e 6 do artigo 21.o
da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
de Aires Aleluia.

Hospital de Santa Luzia de Elvas

Rectificação n.o 1171/2002 — AP. — Por ter sido publicada com
inexactidão a deliberação (extracto) n.o 2150/2002. — AP, no Diário
da República, 2.a série, n.o 269, apêndice n.o 147, de 21 de Novembro
de 2002, rectifica-se que onde se lê «João Arnao Telesforo» deve
ler-se «José Arnao Telesforo».

22 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Rosa
Maria M. S. do Paço Salgueira.

Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo

Despacho (extracto) n.o 9362/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 16 de Outubro de 2002 e por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 25 de Junho de 2002:

Elisa Arieira Ruivo, técnica superior de saúde de nutrição — ratificado
o contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com início em 16 de
Julho de 2002.

6 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Fernando
M. Marques.

Hospital de Santa Maria

Despacho (extracto) n.o 9363/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração de 2 de Maio de 2002,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de
Setembro de 2002:

Elisabete Coelho Maciel Rosa, técnica de diagnóstico e terapêu-
tica — dietética — autorizada a renovação do contrato de trabalho
a termo certo, pelo prazo de três meses, 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 que
lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98 de 11 de Março, e
68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 8 de Maio de
2002.

31 de Outubro de 2002. — A Directora do Serviço de Recursos
Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9364/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste hospital de 23 de
Outubro de 2002:

Maria Armanda Morato Bravo Moura, técnica superior principal do
quadro do IGIF — nomeada, em comissão de serviço, chefe de
divisão de contabilidade dos serviços financeiros do Hospital de
Santa Maria, conforme o estipulado na Lei n.o 49/99, de 22 de
Junho, tendo em atenção o n.o 1.2 do despacho n.o 21 428/2002,
do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 23
de Agosto, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 229,
de 3 de Outubro de 2002, e a alínea b) do n.o 3 do artigo 44.o
da Portaria n.o 448/2001, de 3 de Maio, cujos efeitos se reportam
a 25 de Outubro de 2002.

7 de Novembro de 2002. — A Directora do Serviço de Recursos
Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
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Despacho (extracto) n.o 9365/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Laura Sanchez Marin, enfermeira — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao abrigo
do n.o 1 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
que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 22 de Janeiro
de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9366/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Cristina Eugénia Cañizares Gomez, enfermeira — autorizada a reno-
vação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis
meses, ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 8 de Maio de 2002. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9367/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Olga Cuenca Jimenez, enfermeira — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao abrigo
do n.o 1 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
que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 8 de Maio de
2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9368/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Miguel Angel Alberti Velasco, enfermeiro — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
20 de Novembro de 2001. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9369/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Rodrigo Mesa Gonzalez, enfermeiro — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao
abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
16 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9370/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Esther Triano Lopez, enfermeira — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao abrigo
do n.o 1 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
que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,

e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 13 de Maio
de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9371/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Pedro António Fernandez Sanchez, enfermeiro — autorizada a reno-
vação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis
meses, ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 2 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9372/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Juan Manuel Merida Tellez, enfermeiro — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 do artigo 18.o-A do Estatuo do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
22 de Janeiro de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9373/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Elena Rico Gallego, enfermeira — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao abrigo
do n.o 1 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
que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 11 de Dezembro
de 2001. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9374/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Lucia Moreno Jimenez, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
19 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9375/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Sérgio Garcia Sanchez, enfermeiro — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao abrigo
do n.o 1 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
que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 13 de Maio
de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.
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Despacho (extracto) n.o 9376/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Patrícia José Patusco Pinto Lopes, enfermeira — autorizada a reno-
vação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis
meses, ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98,
de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 3 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9377/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

José Maria Ortiz Giménez, enfermeiro — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao
abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
26 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9378/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Florencia Neila Perez, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
22 de Janeiro de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Huma-
nos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9379/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Amélia Maldonado Villanueva, enfermeira — autorizada a
renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de
seis meses, ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 15 de Janeiro de 2002. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Huma-
nos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9380/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Andrés Moreno Rodriguez, enfermeiro — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao
abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
26 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Huma-
nos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9381/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Mercedes Campoy Garcia, enfermeira — autorizada a reno-
vação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de
seis meses, ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 23 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9382/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Olga Boza Alcalde, enfermeira — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao abrigo
do n.o 1 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
que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 23 de Abril
de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9383/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Laura Casuso Jiménez, enfermeira — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao abrigo
do n.o 1 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
que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 3 de Abril de
2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9384/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Del Mar Camacho Jiménez, enfermeira — autorizada a reno-
vação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis
meses, ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 22 de Janeiro de 2002. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9385/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Del Mar Delgado Muñoz, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
5 de Fevereiro de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9386/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Manuela Velasquez Delgado, técnica superior de 2.a classe — auto-
rizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de seis meses, ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 2 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.
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Despacho (extracto) n.o 9387/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Cruz Martin Melgarejo, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
5 de Fevereiro de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9388/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

José Javier Lopez Ropero, enfermeiro — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao
abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
5 de Fevereiro de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9389/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria de Fátima Pereira Moreno, enfermeira — autorizada a reno-
vação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis
meses, ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98,
de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 18 de Outubro de 2001. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9390/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria de Fátima Pereira Moreno, enfermeira — autorizada a reno-
vação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis
meses, ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 18 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9391/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Dolores Jaime Pacheco, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
22 de Janeiro de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9392/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Eugénio Mena Campos, enfermeiro — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao abrigo
do n.o 1 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
que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 20 de Novembro
de 2001. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho n.o 9393/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 2 de Agosto
de 2002:

Vera Inês Pimentel Batel — contratada, por urgente conveniência de
serviço, em 2 de Setembro de 2002, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, como estagiária da carreira de técnico
superior de saúde — ramo de física hospitalar. (Não carece de fis-
calização prévia.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora do Serviço de Recursos
Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9394/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Sara Navaez Argent, enfermeira — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses, ao
abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
5 de Fevereiro de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9395/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Jesús Capitan Suarez, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
9 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9396/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Asunción Dominech Torrejón, enfermeira — autorizada a reno-
vação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis
meses, ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 26 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9397/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

José Maria Camacho Jurado, enfermeiro — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
23 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.
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Despacho (extracto) n.o 9398/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Marta Gema de La Fuente Ruiz, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
23 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9399/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Vânia Alexandra Alves Camelo, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
3 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9400/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Rosário Paramio Cuevas, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
9 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9401/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Ana Patrícia Santos da Eira, enfermeira — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses,
ao abrigo do n.o 1 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 que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
2 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9402/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Vanda Marisa Alves, auxiliar de acção médica — autorizada a cele-
bração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três
meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
1 de Agosto de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9403/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Ana Maria Cardoso Carvalho Almeida Nunes, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-

to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 5 de Agosto de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9404/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Carla Maria Félix Ramusga, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 1 de Julho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9405/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Florbela Lopes Branco, auxiliar de acção médica — autorizada a cele-
bração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três
meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com
efeitos a partir de 31 de Maio de 2002. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9406/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Manuel João Teixeira Marques, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 16 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9407/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Ana Maria Mário Guerra, auxiliar de acção médica — autorizada a
celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de
três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 4 de Julho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9408/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Sandra Susana Filipe Rodrigues Ferreira, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 4 de Setembro de 2002.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9409/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Manuela Maria da Silva, auxiliar de acção médica — autorizada a
celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de
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três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 4 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9410/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Luís Filipe de Sousa Figueiredo, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 4 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9411/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Tânia Alexandra da Silva Monteiro Cardoso, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 3 de Maio de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9412/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Sandra Sofia Simões Ribeiro Oliveira, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 13 de Maio de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9413/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Cleusa Regina Rosa Ferreira Diniz, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 1 de Julho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9414/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Beatriz Tavares Silva, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 16 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9415/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Manuela Monteiro Santiago Tualungo, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 31 de Maio de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9416/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Clara Conceição Domingues Calado, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 16 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9417/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Amílcar José Pires Ribeiro, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 15 de Julho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9418/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Carla Crisanta de Oliveira Pereira Borga, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9419/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria do Rosário Lopes Sousa Cruz, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 1 de Julho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9420/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria de Lurdes Alves Pinheiro, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
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com efeitos a partir de 1 de Julho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9421/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Rosa Maria Oliveira Pinto Costa Alves, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9422/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Fauzia Piarali Habibo, auxiliar de acção médica — autorizada a cele-
bração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três
meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com
efeitos a partir de 4 de Julho de 2002. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9423/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Antónia Barroso Bernardino Caeiro, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 15 de Julho de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9424/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Antónia Albuquerque Monteiro Fernandes, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 15 de Julho de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9425/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Adelina Fernandes Gregório, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9426/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Carlos Manuel da Costa Encarnação, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo

prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 10 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9427/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Ricardo Manuel Nunes de Vasconcelos Dias, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 9 de Setembro de 2002.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9428/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Sandra Cristina Paulo Dinis Viseu, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9429/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria de Fátima das Neves de Oliveira Lourenço, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 15 de Julho de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9430/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Beatriz Bruno Afonso dos Santos, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 15 de Julho de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9431/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Helena Matos Cardoso, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 26 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.
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Despacho (extracto) n.o 9432/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Paulo Alexandre Silva Faria, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 5 de Julho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9433/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Manuel Joaquim Escaleira Batista, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 26 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9434/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Pedro Miguel Guerra Amorim, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 26 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9435/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Julieta Rodrigues Dias Pereira, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 10 de Maio de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9436/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Ana Cristina Lopes Mendes, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 5 de Julho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9437/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Adélia Maria da Conceição Valente Ferreira, auxiliar de acção mé-
dica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,

de 26 de Abril, com efeitos a partir de 4 de Julho de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9438/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Joana Margarida Tavares Teixeira, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 4 de Julho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9439/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Carla Susana Lopes Cardoso Frias, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 26 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9440/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Dilma Maria Teiga Morais Pereira, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 26 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9441/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

José Américo Alves Mendes, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 26 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9442/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Andreia Isabel Nunes Mendes Caseiro Pereira da Silva, auxiliar de
acção médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho
a termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei
n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 1 de Julho
de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9443/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

José João Catita Martins, auxiliar de acção médica — autorizada a
celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de
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três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 1 de Julho de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9444/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Adelaide Ropio Santos, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9445/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Ana Rute Lourenço Canêlo Vicente, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 15 de Julho de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9446/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Nuno Miguel Macedo Gomes, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 4 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9447/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Edgar Rui Chalaça Martins, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 8 de Agosto de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9448/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Tânia Cristina Amorim Melo Silva, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9449/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Isabel Maria Santos da Costa Freitas, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9450/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Ana Paula de Jesus Lopes do Rio Alves Fragoso, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 5 de Agosto de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9451/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Helena Santos Caio Oliveira Pinto, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 17 de Junho de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9452/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Maria Julieta Rodrigues Dias Pereira, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 10 de Agosto de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9453/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Elisabete Maria Conceição Figueiredo Rosa, auxiliar de acção mé-
dica — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 27 de Setembro de 2002.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9454/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Célia Marisa Francisco Alves, enfermeira — autorizada a celebração
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
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de 1 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9455/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Carina Sofia Lopes da Silva, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 31 de Maio de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9456/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Jorge Carlos da Conceição Leitão, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 5 de Agosto de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9457/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Aquitânia Domingos Pereira Cá, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 16 de Setembro de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9458/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Cláudia Sofia Pereira Defesa, enfermeira — autorizada a celebração
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 1 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9459/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Ana Raquel Mourão Latino, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 5 de Agosto de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9460/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Fernando José de Oliveira Mascarenhas, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,

pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 5 de Agosto de 2002. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9461/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Daniel Alexandre Teles Ferreira, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 31 de Maio de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9462/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Dário Miguel Espiguinha Travanca, enfermeiro — autorizada a cele-
bração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três
meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com
efeitos a partir de 1 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9463/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Ana Filipa Pereira Lavaredas, enfermeira — autorizada a celebração
do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 1 de Abril de
2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9464/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Carla Maria dos Santos Ramos Torres, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-
-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com
efeitos a partir de 27 de Setembro de 2002. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9465/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

José Carrasco Quaresma, auxiliar de acção médica — autorizada a
celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de
três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98,
de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 12 de Agosto de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9466/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Cesaltina da Costa Lopes Cabral, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
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prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 31 de Maio de 2002. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9467/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Rafael Perez Leon, enfermeiro — autorizada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9468/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Rui Pedro Gil Penedo, enfermeiro — autorizada a celebração do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2002. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9469/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Vanessa Rebollo Perez, enfermeira — autorizada a celebração do con-
trato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decre-
to-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9470/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Emílio Jesus Nieto Gomez, enfermeiro — autorizada a celebração do
contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 1 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9471/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Isabel Alexandra Carita de Almeida, enfermeira — autorizada a cele-
bração de contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três
meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de
1 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9472/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Dominique Suzana Monteiro da Veiga, enfermeira — autorizada a
celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de

três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98,
de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 1 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9473/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Carolina Silva Pereira de Bivar Branco, enfermeira — autorizada a
celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de
três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98,
de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 1 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9474/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 30 de
Outubro de 2002:

Rosa Maria Rodrigues Pereira, enfermeira graduada do quadro de
pessoal deste Hospital — autorizada a passagem ao regime de horá-
rio acrescido de quarenta e duas horas semanais, nos termos do
n.o 3 do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro,
cujos efeitos se reportam à data de 4 de Novembro de 2002.

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9475/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 30 de
Outubro de 2002:

Maria Montserrat del Campo Mena, enfermeira do quadro de pessoal
deste Hospital — autorizada a passagem ao regime de horário acres-
cido de quarenta e duas horas semanais, nos termos do n.o 3 do
artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, cujos
efeitos se reportam a 4 de Novembro de 2002.

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9476/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 18 de
Setembro de 2002:

Rute Andreia Hipólito Fidalgo, enfermeira, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, conforme as disposições contidas ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março — autorizada a passagem ao regime de horário de
trinta e cinco horas semanais, tempo completo, pelo prazo de três
meses, eventualmente renovável por idêntico período.

15 de Novembro de 2002. — A Directora do Serviço de Recursos
Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9477/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 7 de
Agosto de 2002:

Joana Cristina da Luz Machado da Silva, enfermeira, em regime de
contrato de trabalho a termo certo, conforme as disposições contidas
ao abrigo do n.o 1 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março — autorizada a passagem ao regime de horário de
trinta e cinco horas semanais, tempo completo, pelo prazo de seis
meses, eventualmente renovável por idêntico período.

15 de Novembro de 2002. — A Directora do Serviço de Recursos
Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9478/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 7 de
Agosto de 2002:

Vítor Manuel Ribeiro Ferreira, enfermeiro, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, conforme as disposições contidas ao
abrigo do n.o 1 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
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de Saúde, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março — autorizada a passagem ao regime de horário de
trinta e cinco horas semanais, tempo completo, pelo prazo de seis
meses, eventualmente renovável por idêntico período.

15 de Novembro de 2002. — A Directora do Serviço de Recursos
Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9479/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 27 de Setembro de 2002:

Alda Maria das Neves Fernandes Passos, assistente administrativa
do quadro de pessoal deste Hospital — autorizada a prorrogação
da requisição no Centro de Saúde da Costa da Caparica, por mais
um ano, com efeitos a 1 de Setembro de 2002.

15 de Novembro de 2002. — A Directora do Serviço de Recursos
Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9480/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 30 de
Outubro de 2002:

Juana Maria Moreno Soltero, enfermeira do quadro de pessoal deste
Hospital — autorizada a passagem ao regime de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais, nos termos do n.o 3 do artigo 55.o
do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, cujos efeitos se
reportam à data de 4 de Novembro de 2002.

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9481/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Patrícia Elena Viceira Picossi, enfermeira — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 1 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9482/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 22 de Outubro de 2002:

Luís Manuel Martins Gomes, técnico superior de 2.a classe do quadro
de pessoal deste Hospital — autorizado o pedido de licença sem
vencimento de longa duração, nos termos do disposto no n.o 1
do artigo 76.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, pelo
período de dois anos, cujos efeitos se reportam à data de 13 de
Agosto de 2002.

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9483/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 30 de
Outubro de 2002:

Paula Maria Sobral Cardim, enfermeira graduada do quadro de pes-
soal deste Hospital — autorizada a passagem ao regime de horário
acrescido de quarenta e duas horas semanais, nos termos do n.o 3
do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, cujos
efeitos se reportam à data de 4 de Novembro de 2002.

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9484/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Anabela Conceição Claro Lourenço, enfermeira — autorizada a cele-
bração de contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três
meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com

efeitos a partir de 1 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9485/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Manuel Prior Garcia, enfermeiro — autorizada a celebração de con-
trato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decre-
to-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9486/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Setembro de 2002:

Maria Cristina Escalera Catalina, enfermeira — autorizada a celebra-
ção de contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 1 de Abril de 2002. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9487/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 30 de
Outubro de 2002:

Maria João Pereira Rodrigo Leiria Pires, assistente hospitalar de
pediatria do quadro de pessoal deste Hospital — autorizado o
pedido de licença sem vencimento de longa duração, nos termos
do disposto no artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março, cujos efeitos se reportam à data de 28 de Outubro de 2002.

18 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 9488/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 13 de
Novembro de 2002:

Maria Isabel Jesus Gonçalves Duarte Alves, auxiliar de acção médida
do quadro de pessoal deste Hospital — autorizado o pedido de
licença sem vencimento de longa duração, nos termos do disposto
no artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, cujos
efeitos se reportam à data de 25 de Outubro de 2002.

19 de Novembro de 2002. — A Directora de Recursos Humanos,
Maria da Conceição Oliveira.

Hospital de Santa Maria Maior

Despacho n.o 9489/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 25 de Setembro de 2002,
foram renovadas as comissões de serviço de chefes de equipa de urgên-
cia hospitalar, pelo período de um ano, com efeitos a 1 de Novembro
de 2002, dos médicos a seguir mencionados:

Álvaro Luís Guimarães Martins, assistente graudado de anestesiologia.
Jaime Icílio Ordens Freitas Louro, assistente de medicina interna.
José Gualdino Baptista da Silva, chefe de serviço de pediatria médica.
Maria Engrácia Gomes da Silva Barros, assistente graduada de medi-

cina interna.
Marta Cristina Marques Gomes, assistente de medicina interna.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — A Chefe de Repartição do Serviço
de Pessoal, Maria Helena Pedroso de Carvalho Larguesa.
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Hospital de Santo André — Leiria

Deliberação (extracto) n.o 2365/2002 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração do Hospital de Santo André — Leiria
de 17 de Outubro de 2002, foi autorizada a acumulação de funções
públicas nas instituições a seguir mencionadas:

Enfermeiros:

Hospital de Alcobaça — Bernardino Lopes Oliveira:

Amílcar Faria Monteiro.
Belmiro da Conceição Mendes Alexandre.
Cláudia Patrícia Mendo Afonso.
Dânia Catarina Silva Morgado.
Paulo Gomes dos Santos.
Susete Maria Domingues Chasqueira.

Centro de Saúde de Ourém — Sub-Região de Santarém:

Dora Margarida André Duarte Nunes.
Maria do Céu Pereira Frazão.
Maria de Lurdes dos Santos Gaspar Capão.
Nuno Miguel Marques das Neves.
Pedro Fialho Teixeira.
Vítor Manuel Lourenço Barata.

Técnica de 2.a classe de radiologia:

Hospital de Santa Luzia — Elvas:

Margarida Maria Pereira Gens Fernandes Antunes.

20 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Licínio
Oliveira Carvalho.

Deliberação (extracto) n.o 2366/2002 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração do Hospital de Santo André — Leiria
de 17 de Outubro de 2002:

Maria Adelaide Pinho Ferreira Pires, assistente eventual de gine-
cologia/obstetrícia no Centro Hospitalar das Caldas da Rai-
nha — nomeada definitivamente, precedendo concurso, assistente
de ginecologia/obstetrícia para o quadro de pessoal deste Hospital,
com efeitos a partir de 10 de Novembro de 2002, ficando exonerada
do anterior lugar a partir da mesma data.

20 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Licínio
Oliveira de Carvalho.

Despacho (extracto) n.o 9490/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do administrador-delegado do Hospital de Santo
André — Leiria de 8 de Novembro de 2002:

Mateus Amado Mendes, chefe de serviço de cirurgia geral deste Hos-
pital — autorizada a redução de horário para quarenta horas sema-
nais, por reunir os requisitos estabelecidos por lei.

12 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Licínio
Oliveira Carvalho.

Despacho (extracto) n.o 9491/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração do Hospital de Santo
André — Leiria de 14 de Novembro de 2002:

José Pedro Canas Saraiva, assistente de fisiatria deste Hospi-
tal — autorizada a licença sem vencimento de longa duração, com
efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2002.

22 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Licínio
Oliveira de Carvalho.

Hospital de São Bernardo — Setúbal

Despacho (extracto) n.o 9492/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração de 6 de Novembro de 2002:

Dr. Aníbal Manuel Augusto Toucinho, chefe de serviço, a exercer
funções de director de Serviço de Imagiologia — autorizada a
licença sem vencimento de longa duração, nos termos do artigo 78.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, pelo período de oito
anos, a partir de 1 de Dezembro de 2002. (Não está sujeito à
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Enfermeira-Directora, Maria Vio-
lante Nunes.

Despacho (extracto) n.o 9493/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho da administradora-delegada de 11 de Novembro de 2002:

Margarita Dominguez Santos, enfermeira, nível 1 — autorizada a ces-
sação de contrato administrativo de provimento, nos termos do
n.o 2 do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com efeitos a 5 de Janeiro de 2003. (Não está sujeito à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Enfermeira-Directora, Maria Vio-
lante Nunes.

Despacho (extracto) n.o 9494/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho da enfermeira-directora, por delegação de competências,
de 5 de Novembro de 2002:

Fernando Manuel dos Santos Fidalgo de Matos, enfermeiro gra-
duado — autorizado a reduzir o horário de trinta e cinco horas
semanais para trinta e três horas por ter exercido funções durante
mais de sete anos no serviço de psiquiatria, conforme previsto nos
n.os 1 e 3 do capítulo VII e no artigo 57.o do Decreto-Lei n.o 437/91,
de 8 de Novembro. (Não está sujeito à fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

25 de Novembro de 2002. — Pela Administradora-Delegada, a
Enfermeira-Directora, Maria Violante Nunes.

Rectificação n.o 1172/2002 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão o despacho (extracto) n.o 8447/2002 (2.a série) — AP, rec-
tifica-se que onde se lê «Com efeitos a partir de 1 de Outubro de
2002» deve ler-se «Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003».

25 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Alice Capucho.

Hospital de São Francisco Xavier

Aviso n.o 10 761/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Cármen Maria Manuel Domingues, assistente eventual — autorizada
a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alte-
ração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais três,
com efeitos a 11 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 762/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Pedro Miguel Luís Mendes, auxiliar de acção médica — autorizado
a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos a
10 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 763/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Maria Alexandrina Costa Almeida Conde Mendes, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decre-
to-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais
três, com efeitos a 2 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.
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Aviso n.o 10 764/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Carla Susana Guerreiro Bandarrinha, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decre-
to-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais
três, com efeitos a 17 de Maio de 2002. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 765/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Emília Maria dos Anjos Campos Fernandes, auxiliar de apoio e vigi-
lância — autorizada a celebração de contrato a termo certo, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável
por mais três, com efeitos a 10 de Julho de 2002. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 766/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Maria Eugénia Encarnação Tadeu, auxiliar de apoio e vigilância —
autorizada a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decre-
to-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais
três, com efeitos a 29 de Maio de 2002. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 767/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Rosa Maria Fortes Pinto e Neto Gamacho, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decre-
to-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais
três, com efeitos a 2 de Agosto de 2002. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 768/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

João de Deus Batista Galvão, médico eventual — autorizado a cele-
brar contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração introduzida
pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses,
podendo ser renovável por mais três, com efeitos a 1 de Dezembro
de 2001. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 769/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Carla Sofia Palma Cotas, auxiliar de alimentação — autorizada a cele-
brar contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a alteração intro-

duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos a
5 de Setembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 770/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 13 de Junho
de 2001:

Maria Ana Carvoeiro Velhinho, técnica de 2.a classe de radiologia —
autorizada a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por períodos idên-
ticos até ao limite de dois anos, com efeitos a 13 de Junho de
2001. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 771/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 14 de Outu-
bro de 2002:

Joaquina Marquez Pascual, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
seis meses, podendo ser renovável por períodos idênticos até ao
limite de dois anos, com efeitos a 3 de Maio de 2001. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — Pelo Conselho de Administração, a
Administradora-Delegada, Maria Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 772/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Vanda Maria Andrade Alves Azevedo Correia, médica eventual —
autorizada a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais três,
com efeitos a 1 de Maio de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 773/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Serafim Pereira Batista, médico eventual — autorizado a celebrar con-
trato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a alteração introduzida pelo
n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses,
podendo ser renovável por mais três, com efeitos a 15 de Maio
de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 774/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 28 de
Janeiro de 2002:

Paula Cristina Silva Ferreira, assistente administrativa — autorizada
a celebração do contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a
alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por seis meses, podendo ser renovável por períodos idên-
ticos até ao limite de dois anos, com efeitos a 18 de Abril de
2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.
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Aviso n.o 10 775/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Mónica Paula Pinto Ribeiro, assistente administrativa — autorizada
a celebração do contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a
alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais três,
com efeitos a 3 de Junho de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 776/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Graça Maria Portela Rodrigues, auxiliar de alimentação — autorizada
a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a alteração
introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98,
por três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos
a 25 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 777/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Maria Isabel Bento Carvalho dos Santos, auxiliar de alimenta-
ção — autorizada a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decre-
to-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais
três, com efeitos a 18 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 778/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Ana Bela Rodrigues Silva, auxiliar de alimentação — autorizada a
celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a alteração
introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98,
por três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos
a 18 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 779/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e do conselho de administração e reconhecida a urgente con-
veniência de serviço de 17 de Outubro de 2002 e de 4 de Julho
de 2000:

Ana Cristina Silva Zeferino, auxiliar de alimentação — autorizada a
celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos a
5 de Julho de 2000. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 780/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 28 de
Janeiro de 2002:

Margarida Rosa Santos Reis, auxiliar de alimentação — autorizada
a celebrar contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o

do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
seis meses, podendo ser renovável por períodos idênticos até ao
limite de dois anos, com efeitos a 11 de Março de 2002. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 781/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Ana Isabel Fragoso P. Gomes Afonso, auxiliar de alimentação — auto-
rizada a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a
alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais três,
com efeitos a 18 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização do Tri-
bunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 782/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Armando Gil de Araújo Pereira Vaz Fernandes, médico even-
tual — autorizado a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
e com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decre-
to-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais
três, com efeitos a 7 de Junho de 2002. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 783/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

João de Deus Batista Galvão, médico eventual — autorizado a cele-
brar contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração introduzida
pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses,
podendo ser renovável por mais três, com efeitos a 17 de Junho
de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 784/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Nuno Miguel Cruz Pinto Nunes, enfermeiro de nível 1 — autorizado
a celebrar contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos a
22 de Abril de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 785/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 28 de
Janeiro de 2002:

Raquel Sofia Ferreira Castro Pernas, enfermeira de nível 1 — auto-
rizada a celebrar contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alte-
ração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por seis meses, podendo ser renovável por períodos idên-
ticos até ao limite de dois anos, com efeitos a 4 de Março de
2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.
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Aviso n.o 10 786/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 14 de Outu-
bro de 2002:

Patrícia Pires Silva Ribeiro Pereira, enfermeira de nível I — autorizada
a celebrar contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
seis meses, podendo ser renovável por períodos idênticos até ao
limite de dois anos, com efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 787/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Sandra Maria Caldeira Costa, assistente administrativa — autorizada
a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos a
18 de Agosto de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 788/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Cláudia Patrícia Amaral Rosário, técnica de 2.a classe de análises
clínicas e saúde pública — autorizada a celebrar contrato a termo
certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, com a alteração introduzida pelo n.o 1 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo
ser renovável por mais três, com efeitos a 4 de Março de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 789/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Ana Rute Marques Fernandes, técnica de 2.a classe de anatomia pato-
lógica — autorizada a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decre-
to-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais
três, com efeitos a 17 de Abril de 2002. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 790/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e do conselho de administração deste Hospital e reconhecida
a urgente conveniência de serviço de 27 de Setembro de 2002 e de
2 de Maio de 2001, respectivamente:

Vanessa Alexandra Aires Andrês, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais três,
com efeitos a 3 de Maio de 2001. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 791/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 28 de
Janeiro de 2002:

Inês Henriques Porfírio, assistente administrativa — autorizada a cele-
brar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do

Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração introduzida
pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por seis meses,
podendo ser renovável por períodos idênticos até ao limite de dois
anos, com efeitos a 4 de Março de 2002. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 792/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Carla Sofia Bejinha Santos, auxiliar de apoio e vigilância — autorizada
a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos a
24 de Junho de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 793/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e do conselho de administração deste Hospital e reconhecida
a urgente conveniência de serviço de 27 de Setembro de 2002 e de
4 de Novembro de 2001, respectivamente:

Beatriz Alexandra Torres de Campos, auxiliar de acção médica —
autorizada a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decre-
to-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais
três, com efeitos a 5 de Novembro de 2001. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 794/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço em 27 de
Setembro de 2002:

Paula Cristina de Queiroz dos Santos Fernandes, auxiliar de acção
médica — autorizada a celebração de contrato a termo certo, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de
Janeiro, com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável
por mais três, com efeitos a 2 de Dezembro de 2001. (Isento de
fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 795/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 19 de Abril de 2002 e
reconhecida a urgente conveniência de serviço:

Ana Sofia Cautela Ferreira, técnica de 2.a classe de radiologia —
autorizada a celebrar contrato a termo certo, em regime de sub-
stituição, ao abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 18.o do Decre-
to-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e com a alteração introduzida
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e do artigo 20.o do
Decreto-Lei n.o 407/91, de 17 de Outubro, pelo prazo de quatro
meses ou até ao regresso do funcionário em questão, com efeitos
a 19 de Abril de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 796/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e do conselho de administração deste Hospital e reconhecida
a urgente conveniência de serviço de 7 de Março de 2002 e de 21
de Outubro de 2001, respectivamente:

Teresa Sofia Valente Teixeira, assistente administrativa — autorizada
a celebrar contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos a
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22 de Outubro de 2001. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 797/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 4 de Abril de 2002 e reco-
nhecida a urgente conveniência de serviço:

Vera Lúcia Letras Raposinho, técnica de 2.a classe de radiologia —
autorizada a celebrar contrato a termo certo, em regime de sub-
stituição, ao abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 18.o do Decre-
to-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a alteração introduzida
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e do artigo 20.o do
Decreto-Lei n.o 407/91, de 17 de Outubro, pelo prazo de quatro
meses ou até ao regresso do funcionário em questão, com efeitos
a 30 de Abril de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 798/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 29 de Abril de 2002 e
reconhecida a urgente conveniência de serviço:

Cláudia Susana dos Santos Comprido Mendonça, assistente admi-
nistrativa — autorizada a celebrar contrato a termo certo, em
regime de substituição, ao abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a alteração
introduzida pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e do
artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 407/91, de 17 de Outubro, pelo prazo
de três meses, podendo ser renovável até ao limite de dois anos
ou até ao regresso do funcionário em questão, com efeitos a 14
de Maio de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 799/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 29 de Abril de 2002 e
reconhecida a urgente conveniência de serviço:

Bernardete Lai Sing, assistente administrativa — autorizada a celebrar
contrato a termo certo, em regime de substituição, ao abrigo da
alínea a) do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho, e do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 407/91,
de 17 de Outubro, pelo prazo de quatro meses, ou até ao regresso
do funcionário em questão, com efeitos a 23 de Maio de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 800/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Carla Susana Guerreiro Bandarrinha, auxiliar de apoio e vigilância —
autorizada a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais três,
com efeitos a 13 de Novembro de 2001. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 801/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado de Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Carla Alexandra Amador Mendes, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alte-
ração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais três,
com efeitos a 20 de Agosto de 2002. (Isento de fiscalização do
Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 802/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Ana Cristina Morais de Bastos Moreira, técnica superior de
2.a classe — autorizada a celebração de contrato a termo certo,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável
por mais três, com efeitos a 1 de Março de 2002. (Isento de fis-
calização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 803/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 28 de
Janeiro de 2002:

Rui Pedro Rodrigues, assistente administrativo — autorizado a cele-
brar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos a
4 de Fevereiro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 804/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 18 de Maio
e de 24 de Fevereiro de 2000, respectivamente:

Joana Sofia Rodrigues de Carvalho Paiva, assistente eventual de radio-
logia — autorizada a celebrar contrato a termo certo ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
e com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decre-
to-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais
três, com efeitos a 26 de Fevereiro de 2000. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 805/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 29 de Abril de 2002 e
reconhecida a urgente conveniência de serviço:

Marisa de Jesus Godinho Teles, assistente administrativa — autori-
zada a celebrar contrato a termo certo, em regime de substituição,
ao abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e com a alteração introduzida pelo
Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e artigo 20.o do Decreto-Lei
n.o 407/91, de 17 de Outubro, por três meses ou até ao regresso
da funcionária em questão, com efeitos a 30 de Abril de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 806/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 29 de Abril de 2002 e
reconhecida a urgente conveniência de serviço:

Maria João Peixoto Alves Esteves, assistente administrativa — auto-
rizada a celebrar contrato a termo certo, em regime de substituição,
ao abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e com a alteração introduzida pelo
Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e do artigo 20.o do Decre-
to-Lei n.o 407/91, de 17 de Outubro, por três meses ou até ao
regresso da funcionária em questão, com efeitos a 2 de Maio de
2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 807/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Maria Jesus Rodrigues Cunha, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
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do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a alteração
introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98,
por três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos
a 26 de Agosto de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 808/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

João Carlos Monteiro Ribeiro, auxiliar de acção médica — autorizado
a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a alteração
introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98,
por três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos
a 28 de Agosto de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 809/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Paulo Miguel Dantas, auxiliar de acção médica — autorizado a cele-
brar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração introduzida
pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses,
podendo ser renovável por mais três, com efeitos a 15 de Julho
de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 810/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 7 de Setembro de 2000
e reconhecida a urgente conveniência de serviço:

Rita Maria Ferreira Domingues, assistente administrativa — autori-
zada a celebrar contrato a termo certo, em regime de substituição,
ao abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e com a alteração introduzida pelo
Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e artigo 20.o do Decreto-Lei
n.o 407/91, de 17 de Outubro, pelo prazo de seis meses podendo
ser prorrogado até ao limite de dois anos, com efeitos a 8 de Setem-
bro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 811/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Paula Cristina de Queiróz dos Santos Fernandes, auxiliar de apoio
e vigilância — autorizada a celebrar contrato a termo certo, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, e com a alteração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável
por mais três, com efeitos a 6 de Junho de 2002. (Isento de fis-
calização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 812/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Clara Maria Lima da Silva, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebrar contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a alteração
introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98,
por três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos
a 24 de Abril de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 813/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 28 de Outubro de 2002:

Dr. João Pedro Antunes Fernandes, médico — autorizado a praticar
o regime de acumulação de funções de dezanove horas semanais,
por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 814/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 28 de Outubro de 2002:

Dr.a Edite Maria Ferreira Mendes Cardoso, médica — autorizada a
praticar o regime de acumulação de funções de seis horas semanais,
por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 815/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
general Chefe do Estado-Maior da Força Aérea e do conselho de
administração deste Hospital de 30 de Setembro e de 28 de Outubro
de 2002, respectivamente:

João Manuel Oliveira Afonso, enfermeiro de nível 1 — autorizado
a praticar o regime de acumulação de funções de dezanove horas
semanais, por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 816/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
general Chefe do Estado-Maior da Força Aérea e do conselho de
administração deste Hospital de 30 de Setembro e de 21 de Outubro
de 2002, respectivamente:

Mário Manuel Nogueira Narciso, enfermeiro de nível 1 — autorizado
a praticar o regime de acumulação de funções de dezanove horas
semanais, por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 817/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 21 de Outubro de 2002:

Emílio Jacinto da Graça Correia, enfermeiro de nível 1 — autorizado
a praticar o regime de acumulação de funções de dezanove horas
semanais, por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 818/2002 (2.a série) — AP. — Ao abrigo do n.o 2
do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, é abatida
à lista de classificação final do concurso externo geral de ingresso
para o provimento de 14 lugares na categoria de enfermeiro do nível 1,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 27, de 1 de Fevereiro
de 2001, a candidata Isabel Cristina Mascarenhas Rabiais.

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 819/2002 (2.a série) — AP. — Ao abrigo da alínea
a) do artigo 64.o do Decreto-Lei n.o 564/99, de 21 de Dezembro,

são abatidas à lista de classificação final do concurso externo geral
de ingresso na categoria de técnico de 2.a classe de análises clínicas
e saúde pública da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 290, de 15 de Dezembro
de 1999, as candidatas abaixo discriminadas:

Zuzeca Vanina Salvador Magalhães.
Ana Sofia Machado das Mercês.
Sandra Maria Mendes Fernandes.

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 820/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 4 de Novembro de 2002:

João Manuel Lopes Marques, enfermeiro do nível I — autorizado a
praticar o regime de acumulação de funções de dezanove horas
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semanais por mais um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 821/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
general Chefe do Estado-Maior da Força Aérea e do conselho de
administração deste Hospital de 8 de Outubro e de 4 de Novembro
de 2002, respectivamente:

Joaquim Carrapatoso Bastos Leitão, enfermeiro do nível I — auto-
rizado a praticar o regime de acumulação de funções de dezanove
horas semanais por mais um ano, com efeitos a partir de 1 de
Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 822/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 4 de Novembro de 2002:

José Guilherme Monteiro Sobral, enfermeiro de nível I — autorizado
a praticar o regime de acumulação de funções de dezanove horas
semanais, por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 823/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
general Chefe do Estado-Maior da Força Aérea e do conselho de
administração deste Hospital de 17 de Outubro e de 4 de Novembro
de 2002, respectivamente:

José Filipe Figueiredo Ali Can, enfermeiro do nível I — autorizado
a praticar o regime de acumulação de funções de dezanove horas
semanais por mais um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 824/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de Santa Cruz e do conselho
de administração deste Hospital de 18 e de 21 de Outubro de 2002,
respectivamente:

Maria Amélia Brígida Castro Duarte, técnica de 1.a classe de anatomia
patológica — autorizada a praticar o regime de acumulação de fun-
ções de dezanove horas semanais, por mais um ano, com efeitos
a 1 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 825/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 21 de Outubro de 2002:

Dr. Luís Carlos Bronze dos Santos Carvalho, médico — autorizado
a praticar o regime de acumulação de funções de dezanove horas
semanais por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 826/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de Santa Marta e do conselho
de administração deste Hospital de 2 e de 21 de Outubro de 2002,
respectivamente:

Diamantino Louro Afonso Dias, técnico principal de análises clínicas
e saúde pública — autorizado a praticar o regime de acumulação
de funções de dezanove horas semanais, por mais um ano, com
efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 827/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 21 de Outubro de 2002:

Paulo Jorge Germano Leal, técnico de 2.a classe de análises clínicas
e saúde pública — autorizado a praticar o regime de acumulação
de funções de dezanove horas semanais, por mais um ano, com

efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 828/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
general Chefe do Estado-Maior da Força Aérea e do conselho de
administração deste Hospital de 17 de Outubro e de 4 de Novembro
de 2002, respectivamente:

Leonel da Fonseca de Sousa, enfermeiro de nível I — autorizado a
praticar o regime de acumulação de funções de dezanove horas
semanais, por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 829/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e do conselho de administração deste Hospital, reconhecida
a urgente conveniência de serviço, de 1 de Junho e de 7 de Agosto
de 2001, respectivamente:

Sónia Maria Cachapa Meira, assistente administrativa — autorizada
a celebrar contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com alteração intro-
duzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por
três meses, podendo ser renovável por mais três, com efeitos a
partir de 2 de Junho de 2001. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 830/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 10 de Janeiro e de 2002
e reconhecida a urgente conveniência de serviço:

Bela Irizalva Freitas Santos, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebrar contrato a termo certo, em regime de substituição, ao
abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro e com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho, e artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 407/91,
de 17 de Outubro, pelo prazo de quatro meses, podendo ser pror-
rogado até ao limite de dois anos, com efeitos a 3 de Abril de
2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 831/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Cristina Maria Vieira Henriques, assistente eventual de medicina
interna — autorizada a prorrogação por mais um ano dos contratos
administrativos de provimento, colocados ao abrigo dos despachos
n.os 8754-H/98 e 11 454-A/98, com efeitos a 1 de Novembro de
2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 832/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 8 de Julho de 2002:

José Ernesto Brito de Sá viegas, assistente graduado de medicina
interna com perfil de cuidados intensivos — autorizado o gozo de
licença especial para assistência aos filhos pelo período de dois
anos, ao abrigo do n.o 3 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 70/2000,
de 9 de Maio. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 833/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 28 de Outubro de 2002:

Maria Teresa Rosas Ferreira Conrado Torres Pereira, assistente de
cirurgia geral — homologada a acta da passagem a assistente gra-
duada de cirurgia geral. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.
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Aviso n.o 10 834/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 23 de Outubro de 2002:

Luís António Carvalho Teixeira Rodrigues e Maria Graciete Cons-
tante Ferreira Carvalho, assistentes eventuais de patologia clí-
nica — autorizada a prorrogação por mais um ano dos contratos
administrativos de provimento, colocados ao abrigo dos despachos
n.os 8754-H/98 e 11 454-A/98, com efeitos a 1 de Novembro de
2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 835/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 27 de Setem-
bro de 2002:

Vera Mónica Ventura Ramos, enfermeira do nível 1 — autorizada
a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alte-
ração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por três meses, podendo ser renovável por mais três,
com efeitos a 1 de Abril de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 836/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 7 de Março
de 2002:

Sónia Maria Cachapa Meira, assistente administrativa — autorizada
a celebração de contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alte-
ração introduzida pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, por seis meses, podendo ser renovável por períodos idên-
ticos até ao limite de dois anos, com efeitos a 3 de Dezembro
de 2001. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 837/2002 (2.a série) — AP. — Ao abrigo da sec-
ção VII, alínea a) do n.o 37.1, da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro,
é abatida à lista de classificação final do concurso interno geral de
provimento na categoria de assistente de pediatria, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 31, de 6 de Fevereiro de 2002, a candidata
Dr.a Helena Rosa Fernandes Pedroso.

18 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 838/2002 (2.a série) — AP:

Jorge Manuel Encarnação Rodrigues, técnico de 2.a classe de far-
mácia — rescindida a acumulação de funções com este Hospital,
com efeitos a 10 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 839/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 26 de Agosto de 2002:

Terezinha Francisca Sheryl Anne das Mercês da Costa, médica —
autorizada a praticar o regime de acumulação de funções de onze
horas semanais, com efeitos a 1 de Abril de 2002. (Isento de fis-
calização do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 840/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da
Saúde e reconhecida a urgente conveniência de serviço de 7 de Março
de 2002:

Sílvia Brito Farias de Bastos, psicóloga clínica — autorizada a celebrar
contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decre-
to-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração introduzida
pelo n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por seis meses,
podendo ser renovável por períodos idênticos, até ao limite de

dois anos, com efeitos a 30 de Julho de 2001. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 841/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração do Hospital de Santa Marta e da directora
deste Hospital de 23 de Outubro e de 14 de Novembro de 2002,
respectivamente:

Maria Emília Mendes Galinha Ferreira, assistente hospitalar de cirur-
gia vascular — autorizada a praticar o regime de acumulação de
funções de dezoito horas semanais, por mais um ano, com efeitos
a 1 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 842/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de São José e do conselho
de administração deste Hospital de 6 e de 18 de Novembro de 2002,
respectivamente:

Paulo Manuel Máximo Barreiros, enfermeiro graduado — autorizado
a praticar o regime de acumulação de funções de doze horas sema-
nais, por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 843/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de Santa Maria e da admi-
nistradora-delegada deste Hospital de 30 de Outubro e de 18 de
Novembro de 2002, respectivamente:

Manuel Vicente Luís, técnico de 1.a classe de radiologia — autorizado
a praticar o regime de acumulação de funções de dezanove horas
semanais, por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 844/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
enfermeira-directora deste Hospital de 8 de Novembro de 2002:

Paula Cristina Pereira Silva Gerardo, enfermeira graduada — auto-
rizada a praticar o regime de acumulação de funções de dezanove
horas semanais, por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro
de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 845/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de Santa Maria e da enfermeira
directora deste Hospital de 23 de Outubro e de 12 de Novembro
de 2002, respectivamente:

Carla Sofia Madeira Carvalho, enfermeira de nível 1 — autorizada
a praticar o regime de acumulação de funções de dezanove horas
semanais, por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 846/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 11 de Novembro de 2002:

António Ildefonso Dias Pereira, assistente graduado de gastroente-
rologia — autorizado a praticar o regime de acumulação de funções
de dezanove horas semanais, por mais um ano, com efeitos a 1 de
Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 847/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de Santa Marta e da directora
deste Hospital de 23 de Outubro e de 14 de Novembro de 2002,
respectivamente:

José Frederico Castro Aragão Morais, assistente hospitalar de cirurgia
vascular — autorizado a praticar o regime de acumulação de fun-
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ções de doze horas semanais, por mais um ano, com efeitos a 1
de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 848/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de São José e da directora
deste Hospital de 6 e de 18 de Novembro de 2002, respectivamente:

Teresinha Maria Louro Martins Valente, assistente hospitalar de gas-
troenterologia — autorizada a praticar o regime de acumulação de
funções de dezanove horas semanais, por mais um ano, com efeitos
a 1 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 849/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de Santa Maria e da enfer-
meira-directora deste Hospital de 23 de Outubro e de 12 de Novembro
de 2002, respectivamente:

Anabela Maria Casimiro Proença, enfermeira graduada — autorizada
a praticar o regime de acumulação de funções de doze horas sema-
nais, por mais um ano, com efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 850/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de São José e da
administradora-delegada deste Hospital de 6 e de 18 de Novembro
de 2002, respectivamente:

António Carlos Silva Santos, técnico de 1.a classe de radiolo-
gia — autorizado a praticar o regime de acumulação de funções
de dezanove horas semanais, por mais um ano, com efeitos a 1
de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 851/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de Santa Maria e da directora
deste Hospital de 30 de Outubro e de 18 de Novembro de 2002,
respectivamente:

Duarte Manuel Quelhas Botelho Medeiros, assistente hospitalar de
cirurgia vascular — autorizado a praticar o regime de acumulação
de funções de dezanove horas semanais, por mais um ano, com
efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 852/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Hospital de Santa Marta e da directora
deste Hospital de 23 de Outubro e de 14 de Novembro de 2002,
respectivamente:

João Manuel Monteiro Silva Castro, assistente hospitalar de cirurgia
vascular — autorizado a praticar o regime de acumulação de fun-
ções de dezanove horas semanais, por mais um ano, com efeitos
a 1 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

21 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 853/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 11 de Novembro de 2002:

José Ramalho Pateiro Roques, técnico de 2.a classe de análises clínicas
e de saúde pública — autorizado a praticar o regime de acumulação
de funções de dezanove horas semanais, por mais um ano, com
efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

22 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Aviso n.o 10 854/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração deste Hospital de 11 de Novembro de 2002:

Carlos Manuel Marques Correia, assistente graduado de cirurgia plás-
tica e reconstrutiva — autorizada a praticar o regime de acumulação
de funções de dezanove horas semanais, por mais um ano, com
efeitos a 1 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

22 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9495/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 11 de Novembro de 2002:

Sandra Maria Sousa Rodrigues dos Santos, Beatriz Alexandra Torres
de Campos, Teresa Maria da Conceição Chaves, Carla da Conceição
Dias dos Santos Guerreiro, Sara Isabel Monteiro Pécurto, Isabel
Marcus Sanches Rodrigues, Marta Sofia Monte Sousa Campos,
Ana Paula Pinto Patrício, Ana Paula Machado Martins Pereira,
Susana Alexandre Monteiro, Sandra Maria Caldeira Costa, Célia
da Conceição Andrade Tadeu, Anabela Rodrigues Aguiar, assis-
tentes administrativas, com contrato de trabalho a termo certo —
autorizadas a rescindir esses mesmos contratos, com efeitos a 31
de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9496/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 11 de Novembro de 2002:

Maria da Conceição Caetano Redondeiro, João Luís Espada Conde,
Sandra Isabel David Fernandes, Trindade Susana Caldeira dos San-
tos e Luís Filipe Pedro Morais, técnicos de 2.a classe de radiologia,
com contrato de trabalho a termo certo — autorizados a rescindir
esses mesmos contratos, com efeitos a 31 de Outubro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9497/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 11 de Novembro de 2002:

Mónica Alexandra Silva Palma, Maria Isabel Bento Carvalho dos San-
tos Pina, Graça Maria Portela Rodrigues, Carla Sofia Silva Palma
Cotas, Carla Suzete Ribeiro Borralho Henriques, Maria de Fátima
Ferreira Mendes Sancho e Maria Judite Tomé Martins Rodrigues,
auxiliares de alimentação, com contratos de trabalho a termo
certo — autorizadas a rescindir esses mesmos contratos, com efeitos
a partir de 31 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tri-
bunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9498/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 11 de Novembro de 2002:

Emília Maria Anjos Campos Fernandes, auxiliar de apoio e vigilância,
com contrato de trabalho a termo certo — autorizada a rescindir
esse mesmo contrato, com efeitos a 31 de Outubro de 2002. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9499/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 24 de Junho de 2002:

Marisa Alexandra Medeiros da Silva Tavares Monteiro Godinho e
Maria Isabel Lebre Guerreiro de Oliveira, enfermeiras de
nível I — autorizadas a praticar o regime de horário acrescido, com
efeitos a 1 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.
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Despacho n.o 9500/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 25 de Julho de 2002:

Maria Lígia Ferreira, enfermeira graduada — autorizada a praticar
o regime de horário acrescido, com efeitos a 1 de Setembro de
2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9501/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 25 de Julho de 2002:

João Beirão dos Santos, enfermeiro graduado — autorizado a praticar
o regime de horário acrescido, com efeitos a 1 de Setembro de
2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9502/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 11 de Novembro de 2002:

Carla Sofia Gonçalves Pereira, Paula Manuela Vale Afonso Moreira
Branco e Maria Paula Chadereca Domingos Ribeiro, técnicas supe-
riores de 2.a classe de serviço social, com contrato de trabalho
a termo certo — autorizadas a rescindir esses mesmos contratos,
com efeitos a 31 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do
Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9503/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 11 de Novembro de 2002:

Ana Maria Oliveira Sousa Ferreira, Carla Alexandra Amador Mendes,
Maria Graciete Ferreira de Almeida, Paula Cristina Queiroz dos
Santos Fernandes, Maria Teresa Gomes Ferreira, Ana Cláudia da
Costa Teixeira, Maria Fernanda da Silva Henriques Joaquim, Carla
Sofia Bejinha dos Santos, Maria da Conceição da Cunha Silva,
Carla Susana Guerreiro Bandarrinha, Célia Maria Aires Alegria
Pécurto, Fernando Carlos Faleiro Rodrigues Duarte, Paulo Miguel
Dantas, Carlos Manuel de Carvalho Franco, Vítor Manuel Almeida
Fernandes, Rodolfo Duarte Mendes dos Santos Teodoro, Ana Cris-
tina Oliveira Gomes, Carla Cristina Silva Baltazar, Josefa Francisca
Pereira Zuzarte de Mendonça, Zita da Conceição Morgado Coruche
Serralheiro e Maria Augusta Fernandes Rodrigues, auxiliares de
acção médica, com contrato de trabalho a termo certo — auto-
rizados a rescindir esses mesmos contratos, com efeitos a 31 de
Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9504/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 11 de Novembro de 2002:

António Manuel Ferreira Brito, motorista, com contrato de trabalho
a termo certo — autorizado a rescindir esse mesmo contrato, com
efeitos a 31 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9505/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 12 de Novembro de 2002:

Célia Rosa Candeias Ramos Mendes Consciência Martins, assistente
administrativa com contrato de trabalho a termo certo — autorizada
a rescindir esse mesmo contrato, com efeitos a 31 de Outubro
de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9506/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 12 de Novembro de 2002:

Tiago de Sousa Pimentel e Silva Nunes e Catarina Alexandra Pires
Coelho, internos do internato geral, com contrato administrativo
de provimento — autorizados a rescindir esses mesmos contratos,

com efeitos a 8 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização do
Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9507/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 8 de Novembro de 2002:

Maria Gabriela Ribeiro de Matos Fernandes Croft de Moura —
nomeada definitivamente, precedendo concurso, enfermeira-chefe
do quadro de pessoal deste Hospital, ficando posicionada no escalão
6, índice 290, vencimento E 2345,78, e exonerada das anteriores
funções, com efeitos a 11 de Novembro de 2002. (Isento de fis-
calização do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9508/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 15 de Outubro de 2002:

Marta Isabel Salsinha, técnica de 2.a classe de farmácia, com contrato
de trabalho a termo certo — autorizada a rescindir esse mesmo
contrato, com efeitos a 9 de Novembro de 2002. (Isento de fis-
calização do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9509/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 4 de Novembro de 2002:

Paula Alexandra Gomes Ferreira Friães, enfermeira de nível I —
autorizada a praticar o regime de horário acrescido de quarenta
e duas horas semanais, com efeitos a 1 de Novembro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9510/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
administradora-delegada deste Hospital de 5 de Novembro de 2002:

Virginia Juez Bombassaro, enfermeira de nível I, com contrato de
trabalho a termo certo — autorizada a rescindir esse mesmo con-
trato, com efeitos a 22 de Outubro de 2002. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9511/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 28 de Outubro de 2002:

Mavilde Conceição Alves Vitorino Vieira, enfermeira especialista —
autorizada a praticar o regime de horário acrescido de quarenta
e duas horas semanais, com efeitos a 1 de Novembro de 2002.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9512/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 4 de Novembro de 2002:

Maria Paula Lopes Martins, enfermeira graduada — autorizada a pra-
ticar o regime de horário acrescido de quarenta e duas horas sema-
nais, com efeitos a 1 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9513/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 21 de Outubro de 2002:

José Leonel de Góis Horácio, assistente principal de psicologia clínica,
a desempenhar funções em regime de acumulação — autorizada
a rescisão, com efeitos a 1 de Novembro de 2002. (Isento de fis-
calização do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.
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Despacho n.o 9514/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 14 de Novembro de
2002:

Pedro José Flores Vieira e Silva — nomeado definitivamente prece-
dendo concurso para assistente de pediatria do quadro de pessoal
deste Hospital, ficando exonerado das anteriores funções, com efei-
tos a 15 de Novembro de 2002, nos termos e ao abrigo da alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do CPA. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9515/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 28 de Outubro de 2002:

Manuela Cristina Fernandes Caldaça da Silva Carvalho, enfermeira
graduada — autorizada a praticar o regime de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a 1 de Novembro
de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9516/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
enfermeira directora deste Hospital de 22 de Outubro de 2002:

Adriano Joaquim Guerreiro Revés, enfermeiro graduado — autori-
zada a redução de uma hora do seu horário semanal, com efeitos
a 1 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Despacho n.o 9517/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Hospital de 21 de Outubro de 2002:

Carla Sofia da Silva Nunes, auxiliar de alimentação, com contrato
de trabalho a termo certo — autorizada a rescindir esse mesmo

contrato, com efeitos a 5 de Novembro de 2002. (Isento de fis-
calização do Tribunal de Contas.)

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Rectificação n.o 1173/2002 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão o aviso n.o 5667/2002 (2.a série), publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 146, apêndice n.o 83, de 27 de Junho de 2002,
rectifica-se que onde se lê:

«Por despacho do Secretário de Estado dos Recursos Humanos
e da Modernização da Saúde, reconhecida a urgente conveniência
de serviço, de 28 de Janeiro de 2002:

Rui Pedro, auxiliar de apoio e vigilância — autorizado a celebrar con-
trato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a alteração introduzida pelo
n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses,
podendo ser renovável por mais três, com efeitos a 4 de Fevereiro
de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)»

deve ler-se:

«Por despacho do Secretário de Estado dos Recursos Humanos
e da Modernização da Saúde, reconhecida a urgente conveniência
de serviço, de 28 de Janeiro de 2002:

Rui Pedro, assistente administrativo — autorizado a celebrar contrato
a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e com a alteração introduzida pelo
n.o 1 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, por três meses,
podendo ser renovável por mais três, com efeitos a 4 de Fevereiro
de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)»

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Rectificação n.o 1174/2002 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão o aviso n.o 5667/2002 (2.a série), no Diário da República,
2.a série, n.o 146, apêndice n.o 83, de 27 de Junho de 2002, rectifica-se
que onde se lê:

Nos termos do Decreto-Lei n.o 518/99, de 10 de Dezembro, e por
despacho do conselho de administração deste Hospital de 29 de Abril
de 2002, foi autorizada a transição do seguinte profissional:

Situação actual Transição

Nome Categoria Vencimento Média Categoria Vencimento Média Diferença

Carlos Manuel Lo-
pes Guerreiro.

Operário electri-
cista.

425,15 137 Operário altamente qualificado
electricista de manutenção de
equipamento (área da saúde).

558,59 180 133,44

deve ler-se:

Nos termos do Decreto-Lei n.o 518/99, de 10 de Dezembro, e por despacho do conselho de administração deste Hospital de 29 de Abril
de 2002, foi autorizada a transição do seguinte profissional:

Situação actual Transição

Nome Categoria Vencimento Escalão/
índice Categoria Vencimento Escalão/

Índice Diferença

Carlos Manuel Lo-
pes Guerreiro.

Operário electri-
cista.

425,15 137 Operário altamente qualificado
electricista de manutenção de
equipamento (área da saúde).

558,59 180 133,44

13 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria Adelaide Cardosa.

Rectificação n.o 1175/2002 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão o aviso n.o 6912/2002 (2.a série), publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 203, apêndice n.o 120, de 3 de Setembro
de 2002, onde se lê:

«Por despacho do conselho de administração deste Hospital de
3 de Junho de 2002:

Maria Alice Reis Cardoso — nomeada definitivamente, precedendo
concurso interno geral para assistente de anestesiologia do quadro
de pessoal deste Hospital, com dedicação exclusiva de quarenta
e duas horas semanais, ficando exonerada das anteriores funções

com efeitos a 1 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)»

deve ler-se:

«Por despacho do conselho de administração deste Hospital de
3 de Junho de 2002:

Maria Alice Reia Cardoso — nomeada definitivamente, precedendo
concurso interno geral para assistente de anestesiologia do quadro
de pessoal deste Hospital, com dedicação exclusiva de quarenta
e duas horas semanais, ficando exonerada das anteriores funções
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com efeitos a 30 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização do Tri-
bunal de Contas.)»

20 de Novembro de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria
Adelaide Cardosa.

Hospital de São João

Contrato (extracto) n.o 1645/2002 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 12 de Setembro de 2002:

Sara Cristina Ramos Godinho, enfermeira — autorizada a celebração
do contrato de trabalho a termo certo ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e do
artigo 1.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27 de Fevereiro,
por um período de três meses, eventualmente prorrogável até ao
máximo de seis meses, com início a partir de 16 de Setembro de
2002, a remunerar por referência ao escalão 1, da tabela indiciária
do grupo de pessoal de enfermagem. (Isento de declaração de con-
formidade do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Contrato (extracto) n.o 1646/2002 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 27 de Junho de 2002, foi autorizada
a celebração dos contratos de trabalho a termo certo ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e do artigo 1.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27 de
Fevereiro, por um período de três meses, eventualmente prorrogável
até ao máximo de seis meses, com início a partir das datas que se
indicam, aos auxiliares de acção médica, abaixo mencionados, a remu-
nerar por referência ao escalão 1, da tabela indiciária do grupo de
pessoal dos serviços gerais:

Célia Maria Dias Pereira Rodrigues — 2 de Julho de 2002.
Clara Conceição Martins Ramos Alves — 7 de Julho de 2002.
Cláudia Isabel Marques Pinto Correia — 2 de Julho de 2002.
Ermelinda Donzília Pinto Casaca — 8 de Julho de 2002.
Idalina Fátima Alves Felgueiras da Cunha — 15 de Julho de 2002.
Iolanda Conceição Pinto Oliveira — 15 de Julho de 2002.
Liliana Patrícia Pereira Queirós — 14 de Julho de 2002.
Maria Arminda Ribeiro Freire — 2 de Julho de 2002.
Maria de Lurdes Alves Pinto da Costa — 8 de Julho de 2002.
Maria Manuela Teixeira Ferreira da Silva — 21 de Julho de 2002.

(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Contrato (extracto) n.o 1647/2002 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 11 de Julho de 2002, foi autorizado
a celebração dos contratos de trabalho a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e dos artigos 1.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27 de
Fevereiro, por um período de três meses, eventualmente prorrogáveis
até ao máximo de seis meses, com início a partir das datas que se
indicam, aos auxiliares de acção médica abaixo mencionados, a remu-
nerar por referência ao escalão 1 da tabela indiciária do grupo de
pessoal dos serviços gerais:

Maria de Fátima Delgado Mendes — 31 de Julho de 2001.
Maria Isabel Pereira Justo — 14 de Agosto de 2002.
Maria José Ermida Augusto Nogueira — 19 de Agosto de 2002.
Olívia Fernanda Teixeira Ferreira — 12 de Agosto de 2002.
Ricardo Augusto Ferreira Pinto — 14 de Agosto de 2002.
Rui Jorge da Silva Vieira — 25 de Julho de 2002.

(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Contrato (extracto) n.o 1648/2002 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 16 de Maio de 2002:

Maria Emília Neves Pereira Novo, auxiliar de acção médica — auto-
rizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, e dos artigos 1.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 64-A/89,
de 27 de Fevereiro, por um período de três meses, eventualmente

prorrogável até ao máximo de seis meses, com início a partir de
15 de Julho de 2002, a remunerar por referência ao escalão 1,
da tabela indiciária do grupo de pessoal dos serviços sociais. (Isento
de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Contrato (extracto) n.o 1649/2002 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 27 de Junho de 2002:

Nuno Alfredo Pereira da Silva, técnico de fisioterapia — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, e dos artigos 1.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 64-A/89,
de 27 de Fevereiro, por um período de três meses, eventualmente
prorrogável até ao máximo de seis meses, com início a partir de
2 de Julho de 2002, a remunerar por referência ao escalão 1, da
tabela indiciária do grupo de pessoal técnico de diagnóstico e tera-
pêutica. (Isento de declaração de conformidade do Tribunal de
Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Contrato (extracto) n.o 1650/2002 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 31 de Julho de 2002:

Isabel Martins Figueiredo, técnica de farmácia — autorizada a cele-
bração do contrato de trabalho a termo certo ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e dos artigos 1.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27
de Fevereiro, por um período de três meses, eventualmente pror-
rogável até ao máximo de seis meses, com início a partir de 4 de
Agosto de 2002, a remunerar por referência ao escalão 1, da tabela
indiciária do grupo de pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica.
(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Contrato (extracto) n.o 1651/2002 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 11 de Abril de 2002:

André Filipe de Sousa Melo, auxiliar de apoio e vigilância — auto-
rizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, e dos artigos 1.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 64-A/89,
de 27 de Fevereiro, por um período de três meses, eventualmente
prorrogável até ao máximo de seis meses, com início a partir de
11 de Julho de 2002, a remunerar por referência ao escalão 1 da
tabela indiciária do grupo de pessoal dos serviços gerais. (Isento
de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Contrato (extracto) n.o 1652/2002 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 29 de Maio de 2002, foi autorizada
a celebração dos contratos de trabalho a termo certo ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e dos artigos 1.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27 de
Fevereiro, por um período de três meses, eventualmente prorrogável
até ao máximo de seis meses, com início a partir das datas que se
indicam, aos auxiliares de acção médica, abaixo mencionados, a remu-
nerar por referência ao escalão 1, da tabela indiciária do grupo de
pessoal dos serviços gerais:

Ana Paula Ferreira Gomes — 3 de Junho de 2002.
Ana Paula Neves Barbosa — 19 de Junho de 2002.
Andreia Cátia Moreira Silva — 18 de Junho de 2002.
Carla Mónica Barbosa Amaro — 13 de Junho de 2002.
Célia Cristina Cardoso Silva — 17 de Junho de 2002.
Daniela Alexandra Ferreira Pereira — 17 de Junho de 2002.
Diana Patrícia Ferreira Pereira — 18 de Junho de 2002.
Dulce Cândida Silva Monteiro Esteves — 6 de Junho de 2002.
Elisabete Cristina Silva Pimenta — 18 de Junho de 2002.
Emília Fáima Sousa Guimarães Ferreira — 18 de Junho de 2002.
Esmeralda Maria Melo Araújo — 18 de Junho de 2002.
Estela Alexandra Martins Vieira — 5 de Junho de 2002.
Fernanda Manuela Soares Santos Teixeira — 17 de Junho de 2002.
Filipe Manuel Sousa Coelho — 17 de Junho de 2002.
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Isabel Maria Taveira Vieira Proença — 6 de Junho de 2002.
José Luís Lascasas Magalhães Pimenta Dias — 17 de Junho de 2002.
Lídia Maria Silva Pereira — 13 de Junho de 2002.
Liliana Raquel Azevedo Teixeira Moreira — 18 de Junho de 2002.
Liliana Raquel Pereira Ferreira Félix — 12 de Junho de 2002.
Liseta Moura Barros — 13 de Junho de 2002.
Manuel Rodrigues Moreira — 18 de Junho de 2002.
Maria Adelaide Santos Costa da Cunha Macieira — 12 de Junho de

2002.
Maria Alice Ferreira de Sousa — 18 de Junho de 2002.
Maria Conceição Silva Monteiro — 12 de Junho de 2002.
Maria Júlia Almeida Leite Andrade — 19 de Junho de 2002.
Mário Sérgio Rocha Teixeira — 18 de Junho de 2002.
Paulo André Félix Gonçalves — 26 de Junho de 2002.
Pedro Miguel Teixeira Silva — 19 de Junho de 2002.
Sandra Mónica Marinho Alves Marques — 17 de Junho de 2002.
Sónia Andreia Silva Pinto — 18 de Junho de 2002.

(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Despacho (extracto) n.o 9518/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração de 5 de Abril de 2002:

Margarida Maria Ferreira Rios, assistente de medicina interna, da
carreira médica hospitalar, do quadro de pessoal deste Hospi-
tal — autorizada a passagem do regime de dedicação exclusiva, em
trinta e cinco horas semanais, para o mesmo regime, em quarenta
e duas horas semanais, com efeitos a partir de 21 de Janeiro de
2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Despacho (extracto) n.o 9519/2002 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração de 31 de Outubro de 2002:

Isolina de Lurdes Teixeira Campelos, enfermeira graduada, da carreira
de enfermagem, do quadro de pessoal deste Hospital — passa à
situação de licença sem vencimento de longa duração ao abrigo
do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com
efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2002.

11 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Despacho (extracto) n.o 9520/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração de 15 de Janeiro de 2002,
foi autorizada a renovação da prática do regime de horário acrescido,
por um período de um ano, a partir das datas que se indicam, dos
profissionais de enfermagem a seguir mencionados:

A partir de 1 de Novembro de 2002:

Maria Alzira Lima.
Maria Aquino Teixeira.
Mário Manuel Sá Pereira Lopes.
Orlanda Cristina Castro Silva.
Palmira Emília Costa Rodrigues.
Rosa Maria Silva Cardoso.

A partir de 2 de Novembro de 2002:

Maria de Lurdes Angelico Monteiro.

A partir de 12 de Novembro de 2002:

Maria Isabel Guerra Canelas M. Teixeira.

A partir de 15 de Novembro de 2002:

Maria Ester Gonçalves Leites F. Peixoto.
Maria Fernanda Gonçalves Teixeira.
Maria da Luz Vilar Gomes.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Despacho (extracto) n.o 9521/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração de 31 de Outubro de 2002,
foi autorizada a renovação dos contratos de trabalho a termo certo,
celebrados ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado ao Decreto-Lei
n.o 53/98, pelo período de três meses, a partir das datas que se indicam
dos elementos a seguir mencionados:

Enfermeiros:

José Carlos Esteves Castro — 20 de Novembro de 2002.
Silvério Miguel Costa Fonseca — 13 de Novembro de 2002.

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Despacho (extracto) n.o 9522/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração de 24 de Outubro de 2002,
foi autorizada a renovação dos contratos de trabalho a termo certo,
celebrados ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado ao Decreto-Lei
n.o 11/93 pelo Decreto-Lei n.o 53/98, por um período de três meses,
a partir das datas que se indicam dos elementos a seguir mencionados:

Enfermeiros:

Ana Catarina Oliveira Antunes Cordeiro — 4 de Novembro de 2002.
Juan Carlos Lopes da Costa — 13 de Novembro de 2002.
Paula João Matos — 6 de Novembro de 2002.

Assistentes administrativos:

Alberto Silva Sousa Bessa — 13 de Novembro de 2002.
Célia Cristina Jesus Gonçalves — 1 de Novembro de 2002.
Cristina Maria Sousa Santos — 5 de Novembro de 2002.
Eunice Maria Sousa Ferreira — 1 de Novembro de 2002.
Fátima Alexandra Freitas Simões Almeida — 29 de Novembro de

2002.
Maria de Fátima Soares Barros — 28 de Outubro de 2002.
Tânia Alexandra Pereira Americano — 29 de Novembro de 2002.

Assistentes hospitalares:

António José Barbosa Silva — 23 de Novembro de 2002.
Joana Maria Vidal Pinheiro Cunha Monteiro — 1 de Novembro de

2002.
José Manuel Gomes Moreira — 26 de Novembro de 2002.
Manuel Alexandre Guimarães Pais Figueiredo — 1 de Novembro de

2002.
Maria Cristina Netto Lima Silva Pereira Castro — 5 de Novembro

de 2002.
Maria João Ribeiro Leite Batista — 1 de Novembro de 2002.
Pedro Jorge Santos Pinto — 27 de Novembro de 2002.
Rui Miguel Campos Machado — 23 de Novembro de 2002.
Susana Noites Brito Peres — 5 de Novembro de 2002.
Vítor Manuel Mendes Costa — 23 de Novembro de 2002.

Técnico de farmácia:

Isabel Martins Figueiredo — 4 de Novembro de 2002.

Auxiliares de acção médica:

Maria Isabel Pereira Justo — 14 de Novembro de 2002.
Matilde Santos Pinto Moreira — 25 de Novembro de 2002.
Olga Margarida Dias Santos Silva — 12 de Novembro de 2002.
Olívia Fernanda Teixeira Ferreira — 12 de Novembro de 2002.

14 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, João
Manuel Logarinho Monteiro.

Hospital de São João de Deus

Despacho n.o 9523/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração de 19 de Novembro de 2002:

Maria do Céu Rodrigues Carvalhal Gomes, assistente administra-
tiva — nomeada definitivamente e por urgente conveniência de ser-
viço, precedendo concurso, no lugar de técnico superior de 2.a classe
da área funcional de serviços financeiros da carreira técnica supe-
rior, escalão 1, índice 400, do quadro de pessoal deste Hospital,
com efeitos a partir de 19 de Novembro de 2002, considerando-se
exonerada da anterior categoria a partir desta data. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Chefe de Repartição, Benedito da
Cunha Dantas.
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Hospital de São Teotónio — Viseu

Deliberação n.o 2367/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração do Hospital de São Teotónio — Viseu de 21
de Novembro de 2002:

Carlos Alberto Sá Guerra, assistente graduado de neurologia, do qua-
dro de pessoal deste Hospital — autorizado a praticar o horário
de quarenta e duas horas semanais, em regime de dedicação exclu-
siva, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003. (Isento de visto
do Tribunal de Contas.)

25 de Novembro de 2002. — O Chefe de Repartição de Pessoal,
António Martins da Silva.

Despacho n.o 9525/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 22 de Agosto
de 2002:

Maria João Alberto Martinho de Andrade, assistente eventual de
anatomia patológica — revinculada ao abrigo do disposto na alí-
nea b) do n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 112/98, de 24
de Abril, com efeitos a partir de 16 de Setembro de 2002, data
em que se apresentou. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — O Chefe de Repartição de Pessoal,
António Martins da Silva.

Despacho n.o 9526/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 22 de Agosto
de 2002:

Maria Teresa de Oliveira Simões Alfaiate, assistente eventual de medi-
cina interna — revinculada, ao abrigo do disposto na alínea b) do
n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 112/98, de 24 de Abril, com
efeitos a partir de 1 de Outubro de 2002, data em que se apresentou.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2002. — O Chefe de Repartição de Pessoal,
António Martins da Silva.

Hospital da Senhora da Oliveira — Guimarães

Deliberação n.o 2368/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 17 de Outubro de 2002:

Dr. António Manuel Ribeiro Pimenta — cessação da comissão de ser-
viço como director de serviço de medicina interna, com efeitos
a partir de 18 de Outubro de 2002.

8 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís Gon-
zaga Machado Ferreira.

Deliberação n.o 2369/2002 — AP. — Por deliberação do conse-
lho de administração de 17 de Outubro de 2002:

Dr. Amílcar Varregoso Silva da Costa Mesquita e Dr.a Maria da
Conceição Monteiro Castro de Araújo Príncipe — autorizadas as
reconduções como directores de serviço de obstetrícia/ginecologia
e cirurgia vascular, para o próximo triénio, com efeitos a partir
de 1 de Novembro e 14 de Outubro de 2002, respectivamente.

8 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Luís Gon-
zaga Machado Ferreira.

Maternidade de Júlio Dinis

Aviso n.o 10 855/2002 (2.a série) — AP. — Nos termos do
artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 154/2002, de 28 de Maio, foi autorizada,
por deliberação do conselho de administração de 7 de Novembro de
2002, a transição profissional para a carreira de operador central, cate-
goria de operário principal, dos profissionais a seguir indicados, per-
tencentes à carreira de fogueiro, com a categoria de operário principal:

António Ribeiro Astorga Viana.
Eduardo Ribeiro Oliveira.
Joaquim Pinto Cardoso.
Manuel Soares Pinto.

13 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Adelino
Gouveia.
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Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Deliberação n.o 2370/2002 — AP. — Por deliberação de 23 de
Outubro de 2002 do conselho de administração da Unidade Local
de Saúde de Matosinhos:

Ana Maria Oliveira Aroso Monteiro, assistente graduada de gine-
cologia/obstetrícia — concedida licença sem vencimento por 90 dias,
a partir de 4 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2002. — A Vogal Executiva, Cristina Fiúza
Branco.

Despacho n.o 9527/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
6 de Novembro de 2002 do vogal executivo desta Unidade Local
de Saúde, foram prorrogados por seis meses os horários acrescidos
aos enfermeiros a seguir identificados, a partir das datas indicadas:

Enfermeiros-chefes:

Camilo Saraiva Meneses Areias — 23 de Janeiro de 2003.
Maria Manuela Vieira Martins Borges — 23 de Janeiro de 2003.
Vítor Manuel Freire Silva — 23 de Janeiro de 2003.

Enfermeiros graduados:

Elisabete Conde Pinto Moura — 26 de Janeiro de 2003.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — A Vogal Executiva, Cristina Fiúza
Branco.

Despacho n.o 9528/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
1 de Janeiro de 2002 da vogal executiva da Unidade Local de Saúde
de Matosinhos:

Ana Maria Silva Abrunhosa de Carvalho, fisioterapeuta de 2.a classe —
autorizada a exercer funções em regime de tempo parcial a partir
de 1 de Janeiro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Vogal Executiva, Cristina Fiúza
Branco.

Despacho n.o 9529/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
15 de Outubro de 2002 da vogal executiva da Unidade Local de Saúde
de Matosinhos:

Ana Maria Silva Abrunhosa de Carvalho, fisioterapeuta de 2.a classe —
autorizada a retomar o horário completo de trinta e cinco horas,
semanais, a partir de 1 de Novembro de 2002. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — A Vogal Executiva, Cristina Fiúza
Branco.

Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde

Aviso n.o 10 856/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do pre-
sidente do Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde
de 13 de Novembro de 2002:

Zita Cristina da Costa do Espírito Santo, técnica superior de 2.a classe
estagiária do quadro de pessoal do IGIF — nomeada definitiva-
mente técnica superior de 2.a classe no mesmo quadro. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — O Director de Serviços Administra-
tivos, José Domingos Simão das Dores.

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Despacho (extracto) n.o 9530/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 7 de Novembro de 2002 do director deste Instituto:

Maria Adelina Coelho da Costa Peça Amaral Gomes, assessora supe-
rior da carreira de técnico superior de saúde (ramo de laboratório)
do quadro de pessoal deste Instituto — autorizada a prorrogação
da prestação de trabalho na modalidade de horário acrescido a
partir de 30 de Novembro de 2002.

8 de Novembro de 2002. — A Directora dos Serviços Administra-
tivos, Isabel Adrião.

Despacho (extracto) n.o 9531/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 12 de Novembro de 2002 do director do Instituto:

Elizabeth Regina de Pádua Santos, assistente de investigação deste
Instituto — nomeada definitivamente na categoria de investigador
auxiliar, da carreira de investigação científica, em lugar supranu-
merário do quadro de pessoal deste Instituto, com efeitos a partir
de 22 de Outubro de 2002.

13 de Novembro de 2002. — A Directora dos Serviços Adminis-
trativos, Isabel Adrião.

Despacho (extracto) n.o 9532/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 18 de Novembro de 2002 do director do Instituto:

Ana Maria de Freitas Cruz Nogueira, estagiária da carreira de técnico
superior de saúde, ramo de engenharia sanitária, na Sub-Região
de Saúde de Setúbal — nomeada definitivamente, precedendo con-
curso, na categoria de assistente da mesma carreira e ramo do
quadro de pessoal deste Instituto.

19 de Novembro de 2002. — A Directora dos Serviços Adminis-
trativos, Isabel Adrião.

Despacho (extracto) n.o 9533/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 18 de Novembro de 2002 do director do Instituto:

Maria de Jesus Lourenço de Almeida, assistente administrativa espe-
cialista da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal
deste Instituto — nomeada, definitivamente precedendo concurso,
na categoria de chefe de secção, do quadro de pessoal deste
Instituto.

19 de Novembro de 2002. — A Directora, Isabel Adrião.

Despacho (extracto) n.o 9534/2002 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 30 de Outubro de 2002 do director deste Instituto:

Paulo Jorge da Silva Nogueira, técnico superior de 1.a classe da carreira
técnica superior do quadro de pessoal deste Instituto — autorizada
a equiparação a bolseiro, no País, para o período de 2 de Novembro
de 2002 a 1 de Novembro de 2003, nos termos do n.o 1 do artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de Agosto.

25 de Novembro de 2002. — A Directora, Isabel Adrião.

Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto

Aviso n.o 10 857/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do con-
selho de administração de 12 de Novembro de 2002:

Maria do Rosário Marreiros Duarte Santos, assistente principal, área
de farmácia — autorizado o exercício de regime de horário acres-
cido por um período de um ano, com efeitos a partir de 1 de
Dezembro de 2002.

12 de Novembro de 2002. — O Administrador-Delegado, Alberto
Alves Nabinho.

Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil

Centro Regional de Coimbra

Contrato n.o 1653/2002 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração de 6 de Maio de 2002 e ratificação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro
de 17 de Outubro de 2002:

Rui Alexandre Real dos Santos — autorizada a renovação de contrato
de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração introduzida
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para o exercício de
funções equiparadas às de auxiliar de acção médica, com efeitos
a partir de 18 de Junho de 2002.

Por deliberação do conselho de administração de 18 de Junho de
2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro de 2002:

Cristina Leonor Rodrigues Neves Falcão — autorizada a renovação
de contrato de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração
introduzida pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para o
exercício de funções equiparadas às de auxiliar de acção médica,
com efeitos a partir de 2 de Julho de 2002.
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Por deliberação do conselho de administração de 18 de Junho de
2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro de 2002:

Susana Maria Vaz Simões — autorizada a renovação de contrato de
trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração introduzida pelo
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março para o exercício de funções
equiparadas às de auxiliar de acção médica, com efeitos a partir
de 10 de Julho de 2002.

Por deliberação do conselho de administração de 6 de Maio de
2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 9 de Outubro de 2002:

Maria de Lurdes Batista Silva Faria — autorizada a renovação de
contrato de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração
introduzida pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para o
exercício de funções equiparadas às de auxiliar de acção médica,
com efeitos a partir de 26 de Junho de 2002.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — O Administrador, Carlos Luís Neves
Gante Ribeiro.

Contrato n.o 1654/2002 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração de 6 de Maio de 2002 e ratificação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro
de 20 de Setembro de 2002:

Paula Pereira Veiga e Maria Pureza Valente Correia Alves — auto-
rizada a celebração de contratos de trabalho a termo certo, nos
termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março, para o exercício de funções equiparadas a auxiliar
de acção médica, com efeitos a partir de 21 e 20 de Maio de 2002,
respectivamente.

Por deliberação do conselho de administração de 23 de Abril de
2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 20 de Setembro de 2002:

Élia Maria Galvão Pimentel — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração introduzida
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para o exercício de
funções equiparadas a auxiliar de acção médica, com efeitos a partir
de 23 de Maio de 2002.

Por deliberação do conselho de administração de 16 de Julho de
2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 3 de Outubro de 2002:

Ana Paula Coelho Oliveira — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração introduzida
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para o exercício de
funções equiparadas a auxiliar de acção médica, com efeitos a partir
de 5 de Agosto de 2002.

Por deliberação do conselho de administração de 15 de Maio de
2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 3 de Outubro de 2002:

Anabela Ribeiro Marques — autorizada a celebração de contrato de
trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração introduzida pelo
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para o exercício de funções
equiparadas a auxiliar de acção médica, com efeitos a partir de
7 de Junho de 2002.

Por deliberação do conselho de administração de 24 de Setembro
de 2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 17 de Outubro de 2002:

Irene Gomes Dinis Ferreira — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração introduzida
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para o exercício de
funções equiparadas a auxiliar de acção médica, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2002.

Por deliberação do conselho de administração de 23 de Abril de
2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 3 de Outubro de 2002:

Inês Margarida da Costa Soares Bernardes e Maria Grácia Cesário
da Rocha — autorizada a celebração de contratos de trabalho a

termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, para o exercício de funções equiparadas
a auxiliar de alimentação, com efeitos a partir de 5 de Agosto
e 22 de Maio de 2002, respectivamente.

Por deliberação do conselho de administração de 30 de Julho de
2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 3 de Outubro de 2002:

Luís Miguel Pereira Quintans — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração introduzida
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para o exercício de
funções equiparadas a auxiliar de acção médica, com efeitos a partir
de 15 de Agosto de 2002.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Carlos
Luís Neves Gante Ribeiro.

Contrato n.o 1655/2002 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração de 9 de Agosto de 2002 e ratificação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro
de 30 de Outubro de 2002, foi autorizada a celebração de contratos
de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alteração introduzida pelo
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para o exercício de funções
equiparadas a auxiliar de acção médica:

Ana Cristina da Fonseca Arcanjo Arinto — com efeitos a partir de
2 de Setembro de 2002.

Mónica Susana Ribeiro Mateus — com efeitos a partir de 3 de Setem-
bro de 2002.

Por deliberação do conselho de administração de 12 de Setembro
de 2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 30 de Outubro de 2002, foi autorizada
a celebração de contrato de trabalho a termo certo, nos termos do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
para o exercício de funções equiparadas a auxiliar de acção médica:

Sandra de Jesus Matias — com efeitos a partir de 4 de Outubro de
2002.

Por deliberação do conselho de administração de 17 de Setembro
de 2002 e ratificação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 30 de Outubro de 2002, foi autorizada
a celebração de contratos de trabalho a termo certo, nos termos do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
para o exercício de funções equiparadas a auxiliar de acção médica:

Maria Adélia Santos Marcelino Fernandes — com efeitos a partir de
2 de Outubro de 2002.

Natércia Maria Gonçalves Marques — com efeitos a partir de 8 de
Outubro de 2002.

Sílvia Maria Machado Gonçalves — com efeitos a partir de 8 de Outu-
bro de 2002.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Carlos
Luís Neves Gante Ribeiro.

Contrato n.o 1656/2002 — AP. — Por despacho do Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 22 de Agosto de 2002:

Maria da Conceição Saraiva Pinto — prorrogado o contrato admi-
nistrativo de provimento celebrado com os Hospitais da Univer-
sidade de Coimbra, pelo prazo de três anos, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2002, nos termos do Decreto-Lei n.o 112/98,
de 24 de Abril, para o exercício de funções como assistente eventual
de hematologia clínica, colocada no Centro Regional de Oncologia
de Coimbra. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Carlos
Gante.

Deliberação n.o 2371/2002 — AP. — Por deliberação de 8 de
Outubro de 2002 do conselho de administração deste Centro:

José Luís Esteves de Sá, assistente graduado de ginecologia do quadro
deste Centro de nomeação definitiva — autorizado o gozo de
licença sem vencimento, por 30 dias, com efeitos a partir de 1
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de Novembro de 2002, nos termos da alínea a) do artigo 73.o do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.

18 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Carlos
Luís Neves Gante Ribeiro.

Despacho n.o 9535/2002 (2.a série) — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Centro e despacho do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
respectivamente de 21 de Outubro e 27 de Setembro de 2002:

Gracinda Maria Vaz de Carvalho, auxiliar de acção médica do quadro
de pessoal do Hospital Militar n.o 2, Coimbra — autorizada a requi-
sição para este Centro Regional de Oncologia de Coimbra (IPOFG),
com a mesma categoria, com efeitos a partir de 1 de Novembro
de 2002, pelo período maximo de um ano.

12 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, Carlos
Luís Neves Gante Ribeiro.

Centro Regional de Lisboa

Despacho n.o 9536/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
12 de Novembro de 2002 do vogal do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no
uso de competência delegada:

Maria da Conceição dos Santos Barrinha Furtado de Mendonça, assis-
tente administrativa — autorizada a transferência do quadro de pes-
soal do Instituto Português do Sangue, para o quadro deste Centro
Regional.

25 de Novembro de 2002. — O Director de Serviços de Gestão
de Recursos Humanos, Dionísio Guerreiro.

Centro Regional do Porto

Contrato (extracto) n.o 1657/2002 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Norte de 30 de Outubro de 2002:

Marta Luís Pimentel Silva, enfermeira — autorizada a renovação da
ratificação do contrato de trabalho a termo certo, por um período
de três meses, eventualmente renovável por um único e igual
período, ao abrigo dos Decretos-Leis n.os 11/93, de 15 de Janeiro,
e 53/98, de 11 de Março, com efeitos a partir de 9 de Julho de
2002. (Isento de declaração de conformidade do Tribunal de
Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, J. M.
Aguiar Coelho.

Contrato (extracto) n.o 1658/2002 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Norte de 23 de Outubro de 2002:

Autorizadas as ratificações dos contrato de trabalho a termo
certo, por um período de três meses, eventualmente renováveis
por um único e igual período, ao abrigo dos Decretos-Leis
n.os 11/93, de 15 de Janeiro, e 53/98, de 11 de Março, com
os seguintes profissionais, com efeitos a partir das datas
indicadas:

Cristiana Sofia Santos Morais, técnica superior de psicologia — 11 de
Junho de 2002.

Maria Marta Valadão Mendes, técnica superior de higiene e segurança
no trabalho — 17 de Junho de 2002.

Berta Salomé Pessoa Matos Barbosa, técnica de 2.a classe de medicina
nuclear — 8 de Julho de 2002.

(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, J. M.
Aguiar Coelho.

Despacho n.o 9537/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho de
15 de Outubro de 2002 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde:

Maria Elisa da Cruz Botelho de Carvalho, assistente graduada de
medicina nuclear — autorizado o pedido de licença sem vencimento
de longa duração a partir de 26 de Março de 2001, ao abrigo do
artigo 21.o do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, ficando sem

efeito a deliberação n.o 780/2001 — AP, publicada no apêndice
n.o 50 ao Diário da República, 2.a série, n.o 93, de 20 de Abril
de 2001. (Isento de declaração de conformidade do Tribunal de
Contas.)

18 de Novembro de 2002. — O Administrador Hospitalar, J. M.
Aguiar Coelho.

Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência

Direcção Regional do Alentejo

Aviso n.o 10 858/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
Direcção Regional do Alentejo de 12 de Novembro de 2002:

Maria de Jesus Jones Techana Pancada Fonseca, enfermeira gra-
duada — autorizada a continuação do regime de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais com efeitos a 1 de Janeiro
de 2003. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — Pela Direcção Regional, (Assinatura
ilegível.)

Despacho n.o 9538/2002 (2.a série) — AP. — Por despachos da
Direcção Regional do Alentejo do Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência de 19 de Setembro de 2002 e da coordenadora
sub-regional da Administração Regional de Saúde do Alentejo de
23 de Outubro de 2002:

José Francisco Carreto Batista, assessor da carreira de técnico superior
de saúde, ramo de psicologia clínica — autorizada a prorrogação
da requisição do quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde de
Beja para a Direcção Regional do Alentejo do Serviço de Prevenção
e Tratamento da Toxicodependência, com efeitos a 1 de Outubro
de 2002. (Não carece de fiscalização do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. — Pela Direcção Regional, (Assinatura
ilegível.)

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.o 10 859/2002 (2.a série) — AP. — Por deliberação do
conselho de administração do Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência de 8 de Novembro de 2002:

João António Ferreira Lopes — renovado o contrato de trabalho a
termo certo por um ano, a partir de 3 de Dezembro de 2002,
para o exercício de funções correspondentes às de assistente admi-
nistrativo, ao abrigo do despacho conjunto n.o 242/98, de 13 de
Janeiro, e dos n.os 1 e 5 do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho. (Não carece de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

14 de Novembro de 2002. — A Vogal, Isabel Pimentel.

Aviso n.o 10 860/2002 (2.a série) — AP. — Por deliberação do
conselho de administração do Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência de 8 de Novembro de 2002:

Carla Marina Garcia Almeida — renovado o contrato de trabalho
a termo certo por um ano, a partir de 3 de Dezembro de 2002,
para o exercício de funções correspondentes às de técnico superior
de 2.a classe da área de psicologia clínica, ao abrigo da alínea a)
do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de
Julho. (Não carece de fiscalização do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — A Vogal, Isabel Pimentel.

Aviso n.o 10 861/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho da
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo de 14 de Novembro
de 2002:

Pedro Miguel Oliveira Gonçalves — passagem automática para a cate-
goria de enfermeiro graduado, de acordo com o artigo 11.o do
Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com a nova redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro,
com efeitos a 2 de Setembro de 2002, para o quadro de pessoal
do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependên-
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cia/Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, aprovado pela
Portaria n.o 361/99, de 19 de Maio. (Não carece de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — A Vogal, Isabel Pimentel.

Aviso n.o 10 862/2002 (2.a série) — AP. — Por deliberação do
conselho de administração do Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência de 15 de Novembro de 2002:

Maria Emília Esteves Leitão e Rodrigo Maria Pinto de Sousa Cou-
tinho — autorizadas as nomeações na categoria de chefe de serviço
de psiquiatria da carreira médica hospitalar, com efeitos a 8 de
Agosto de 1999, no escalão 2, índice 185, ao abrigo da alínea a)
do n.o 2 e n.os 3, 6, 7 e 8 do artigo 32.o da Lei n.o 49/99, de
22 de Junho, do n.o 1 do artigo 9.o e n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-
-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, em lugares criados pelas Por-
tarias n.os 1606/2002 e 1607/2002, respectivamente, publicadas no
Diário da República, 2.a série, n.o 256, de 6 de Novembro de 2002,
a extinguir quando vagarem, para o quadro de pessoal do Serviço
de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência/Direcção Regio-
nal de Lisboa e Vale do Tejo, aprovado pela Portaria n.o 361/99,
de 19 de Maio. (Não carece de fiscalização do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2002. — A Vogal, Isabel Pimentel.

Direcção Regional do Norte

Aviso n.o 10 863/2002 (2.a série) — AP. — Por ter sido publicado
indevidamente no apêndice n.o 128 ao Diário da República, n.o 228,
de 2 de Outubro, o aviso n.o 8946/2002 (2.a série), dá-se o mesmo
como nulo e sem efeito à data da sua publicação.

20 de Novembro de 2002. — O Vogal, António Carlos Ferreira.

Despacho n.o 9539/2002 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência de 10 de Outubro de 2002:

Joaquim João de Sousa Ribeiro, enfermeiro graduado, escalão 1,
índice 125, do quadro de pessoal do Hospital de São João, Porto —
autorizado a prestar funções na Direcção Regional do Norte do
Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, em
regime de acumulações de funções, alterando a carga horária de
dezoito horas semanais para doze horas semanais, ao abrigo do
artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 427/87, de 7 de Dezembro, com
efeitos a 1 de Setembro de 2002. (Está dispensado do Tribunal
de Contas.)

4 de Novembro de 2002. — O Vogal, António Carlos Ferreira.
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APÊNDICES À 2.A SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA
PUBLICADOS NO ANO DE 2002

N.o 1 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 3, de 4-1-2002.
N.o 2 — Contumácias — Ao DR, n.o 5, de 7-1-2002.
N.o 3 — Autarquias — Ao DR, n.o 6, de 8-1-2002.
N.o 4 — Autarquias — Ao DR, n.o 9, de 11-1-2002.
N.o 5 — Contumácias — Ao DR, n.o 18, de 22-1-2002.
N.o 6 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 23, de 28-1-2002.
N.o 7 — Autarquias — Ao DR, n.o 24, de 29-1-2002.
N.o 8 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 25, de 30-1-2002.
N.o 9 — Autarquias — Ao DR, n.o 26, de 31-1-2002.
N.o 10 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 29, de 4-2-2002.
N.o 11 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 31, de 6-2-2002.
N.o 12 — Autarquias — Ao DR, n.o 35, de 11-2-2002.
N.o 13 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 36, de 12-2-2002.
N.o 14 — Autarquias — Ao DR, n.o 41, de 18-2-2002.
N.o 15 — Autarquias — Ao DR, n.o 42, de 19-2-2002.
N.o 16 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 43, de 20-2-2002.
N.o 17 — Autarquias — Ao DR, n.o 45, de 22-2-2002.
N.o 18 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 47, de 25-2-2002.
N.o 19 — Autarquias — Ao DR, n.o 48, de 26-2-2002.
N.o 20 — Contumácias — Ao DR, n.o 49, de 27-2-2002.
N.o 21 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 50, de 28-2-2002.
N.o 22 — Autarquias — Ao DR, n.o 54, de 5-3-2002.
N.o 23 — Contumácias — Ao DR, n.o 55, de 6-3-2002.
N.o 24 — Autarquias — Ao DR, n.o 56, de 7-3-2002.
N.o 25 — Autarquias — Ao DR, n.o 57, de 8-3-2002.
N.o 26 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 59, de 11-3-2002.
N.o 27 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 60, de 12-3-2002.
N.o 28 — Contumácias — Ao DR, n.o 61, de 13-3-2002.
N.o 29 — Autarquias — Ao DR, n.o 62, de 14-3-2002.
N.o 30 — Autarquias — Ao DR, n.o 63, de 15-3-2002.
N.o 31 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 65, de 18-3-2002.
N.o 32 — Contumácias — Ao DR, n.o 67, de 20-3-2002.
N.o 33 — Autarquias — Ao DR, n.o 68, de 21-3-2002.
N.o 34 — Autarquias — Ao DR, n.o 69, de 22-3-2002.
N.o 35 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 71, de 25-3-2002.
N.o 36 — Autarquias — Ao DR, n.o 72, de 26-3-2002.
N.o 37 — Contumácias — Ao DR, n.o 73, de 27-3-2002.
N.o 38 — Autarquias — Ao DR, n.o 74, de 28-3-2002.
N.o 39 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 77, de 2-4-2002.
N.o 40 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 78, de 3-4-2002.
N.o 41 — Contumácias — Ao DR, n.o 79, de 4-4-2002.
N.o 42 — Autarquias — Ao DR, n.o 80, de 5-4-2002.
N.o 43 — Autarquias — Ao DR, n.o 82, de 8-4-2002.
N.o 44 — Autarquias — Ao DR, n.o 83, de 9-4-2002.
N.o 45 — Contumácias — Ao DR, n.o 85, de 11-4-2002.
N.o 46 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 90, de 17-4-2002.
N.o 47 — Contumácias — Ao DR, n.o 91, de 18-4-2002.
N.o 48 — Autarquias — Ao DR, n.o 94, de 22-4-2002.
N.o 49 — Autarquias — Ao DR, n.o 95, de 23-4-2002.
N.o 50 — Contumácias — Ao DR, n.o 96, de 24-4-2002.
N.o 51 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 97, de 26-4-2002.
N.o 52 — Autarquias — Ao DR, n.o 100, de 30-4-2002.
N.o 53 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 101, de 2-5-2002.
N.o 54 — Contumácias — Ao DR, n.o 102, de 3-5-2002.
N.o 55 — Autarquias — Ao DR, n.o 105, de 7-5-2002.
N.o 56 — Contumácias — Ao DR, n.o 108, de 10-5-2002.
N.o 57 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 113, de 16-5-2002.
N.o 58 — Autarquias — Ao DR, n.o 113, de 16-5-2002.
N.o 59 — Contumácias — Ao DR, n.o 114, de 17-5-2002.
N.o 60 — Autarquias — Ao DR, n.o 114, de 17-5-2002.
N.o 61 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 116, de 20-5-2002.
N.o 62 — Autarquias — Ao DR, n.o 116, de 20-5-2002.
N.o 63 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 117, de 21-5-2002.
N.o 64 — Autarquias — Ao DR, n.o 117, de 21-5-2002.
N.o 65 — Autarquias — Ao DR, n.o 118, de 22-5-2002.
N.o 66 — Contumácias — Ao DR, n.o 120, de 24-5-2002.
N.o 67 — Autarquias — Ao DR, n.o 122, de 27-5-2002.
N.o 68 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 124, de 29-5-2002.
N.o 69 — Autarquias — Ao DR, n.o 125, de 31-5-2002.
N.o 70 — Contumácias — Ao DR, n.o 127, de 3-6-2002.
N.o 71 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 128, de 4-6-2002.
N.o 72 — Autarquias — Ao DR, n.o 129, de 5-6-2002.
N.o 73 — Autarquias — Ao DR, n.o 130, de 6-6-2002.
N.o 74 — Contumácias — Ao DR, n.o 131, de 7-6-2002.
N.o 75 — Autarquias — Ao DR, n.o 133, de 11-6-2002.
N.o 76 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 134, de 12-6-2002.
N.o 77 — Autarquias — Ao DR, n.o 135, de 14-6-2002.
N.o 78 — Autarquias — Ao DR, n.o 137, de 17-6-2002.

N.o 79 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 139, de 19-6-2002.
N.o 80 — Autarquias — Ao DR, n.o 140, de 20-6-2002.
N.o 81 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 141, de 21-6-2002.
N.o 82 — Contumácias — Ao DR, n.o 145, de 26-6-2002.
N.o 83 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 146, de 27-6-2002.
N.o 84 — Autarquias — Ao DR, n.o 147, de 28-6-2002.
N.o 85 — Autarquias — Ao DR, n.o 152, de 4-7-2002.
N.o 86 — Autarquias — Ao DR, n.o 155, de 8-7-2002.
N.o 87 — Autarquias — Ao DR, n.o 156, de 9-7-2002.
N.o 88 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 159, de 12-7-2002.
N.o 89 — Contumácias — Ao DR, n.o 161, de 15-7-2002.
N.o 90 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 162, de 16-7-2002.
N.o 91 — Autarquias — Ao DR, n.o 163, de 17-7-2002.
N.o 92 — Autarquias — Ao DR, n.o 164, de 18-7-2002.
N.o 93 — Autarquias — Ao DR, n.o 165, de 19-7-2002.
N.o 94 — Autarquias — Ao DR, n.o 167, de 22-7-2002.
N.o 95 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 168, de 23-7-2002.
N.o 96 — Contumácias — Ao DR, n.o 169, de 24-7-2002.
N.o 97 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 170, de 25-7-2002.
N.o 98 — Autarquias — Ao DR, n.o 171, de 26-7-2002.
N.o 99 — Contumácias — Ao DR, n.o 173, de 29-7-2002.
N.o 100 — Autarquias — Ao DR, n.o 174, de 30-7-2002.
N.o 101 — Autarquias — Ao DR, n.o 175, de 31-7-2002.
N.o 102 — Autarquias — Ao DR, n.o 176, de 1-8-2002.
N.o 103 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 177, de 2-8-2002.
N.o 104 — Contumácias — Ao DR, n.o 179, de 5-8-2002.
N.o 105 — Autarquias — Ao DR, n.o 180, de 6-8-2002.
N.o 106 — Autarquias — Ao DR, n.o 181, de 7-8-2002.
N.o 107 — Autarquias — Ao DR, n.o 182, de 8-8-2002.
N.o 108 — Autarquias — Ao DR, n.o 183, de 9-8-2002.
N.o 109 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 185, de 12-8-2002.
N.o 110 — Contumácias — Ao DR, n.o 186, de 13-8-2002.
N.o 111 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 187, de 14-8-2002.
N.o 112 — Autarquias — Ao DR, n.o 188, de 16-8-2002.
N.o 113 — Autarquias — Ao DR, n.o 190, de 19-8-2002.
N.o 114 — Autarquias — Ao DR, n.o 191, de 20-8-2002.
N.o 115 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 192, de 21-8-2002.
N.o 116 — Contumácias — Ao DR, n.o 196, de 26-8-2002.
N.o 117 — Autarquias — Ao DR, n.o 197, de 27-8-2002.
N.o 118 — Autarquias — Ao DR, n.o 198, de 28-8-2002.
N.o 119 — Autarquias — Ao DR, n.o 199, de 29-8-2002.
N.o 120 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 203, de 3-9-2002.
N.o 121 — Autarquias — Ao DR, n.o 204, de 4-9-2002.
N.o 122 — Autarquias — Ao DR, n.o 205, de 5-9-2002.
N.o 123 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 214, de 16-9-2002.
N.o 124 — Autarquias — Ao DR, n.o 215, de 17-9-2002.
N.o 125 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 216, de 18-8-2002.
N.o 126 — Autarquias — Ao DR, n.o 217, de 19-9-2002.
N.o 127 — Autarquias — Ao DR, n.o 220, de 23-9-2002.
N.o 128 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 228, de 2-10-2002.
N.o 129 — Autarquias — Ao DR, n.o 229, de 3-10-2002.
N.o 130 — Autarquias — Ao DR, n.o 232, de 8-10-2002.
N.o 131 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 233, de 9-10-2002.
N.o 132 — Autarquias — Ao DR, n.o 237, de 14-10-2002.
N.o 133 — Autarquias — Ao DR, n.o 241, de 18-10-2002.
N.o 134 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 245, de 23-10-2002.
N.o 135 — Autarquias — Ao DR, n.o 247, de 25-10-2002.
N.o 136 — Contumácias — Ao DR, n.o 249, de 28-10-2002.
N.o 137 — Autarquias — Ao DR, n.o 250, de 29-10-2002.
N.o 138 — Autarquias — Ao DR, n.o 252, de 31-10-2002.
N.o 139 — Contumácias — Ao DR, n.o 256, de 6-11-2002.
N.o 140 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 260, de 11-11-2002.
N.o 141 — Autarquias — Ao DR, n.o 261, de 12-11-2002.
N.o 142 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 262, de 13-11-2002.
N.o 143 — Autarquias — Ao DR, n.o 263, de 14-11-2002.
N.o 144 — Autarquias — Ao DR, n.o 264, de 15-11-2002.
N.o 145 — Autarquias — Ao DR, n.o 266, de 18-11-2002.
N.o 146 — Autarquias — Ao DR, n.o 267, de 19-11-2002.
N.o 147 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 269, de 21-11-2002.
N.o 148 — Autarquias — Ao DR, n.o 270, de 22-11-2002.
N.o 149 — Autarquias — Ao DR, n.o 272, de 25-11-2002.
N.o 150 — Autarquias — Ao DR, n.o 274, de 27-11-2002.
N.o 151 — Autarquias — Ao DR, n.o 276, de 29-11-2002.
N.o 152 — Autarquias — Ao DR, n.o 279, de 3-12-2002.
N.o 153 — Autarquias — Ao DR, n.o 280, de 4-12-2002.
N.o 154 — Contumácias — Ao DR, n.o 281, de 5-12-2002.
N.o 155 — Autarquias — Ao DR, n.o 282, de 6-12-2002.
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N.o 156 — Autarquias — Ao DR, n.o 284, de 9-12-2002.
N.o 157 — Ministério da Educação — Ao DR, n.o 284, de 9-12-2002.
N.o 158 — Contumácias — Ao DR, n.o 285, de 10-12-2002.
N.o 159 — Ministério da Saúde — Ao DR, n.o 285, de 10-12-2002.
N.o 160 — Autarquias — Ao DR, n.o 286, de 11-12-2002.
N.o 161 — Autarquias — Ao DR, n.o 287, de 12-12-2002.
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