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Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão

Deliberação (extracto) n.o 3393/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 1 de Setembro de 2005:

Deliberação n.o 3388/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 16 de Setembro de 2005:

Lurdes Filipa Crisóstomo Santos Loureiro, 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,
com efeitos a 4 de Julho de 2005.

Ana Maria Pereira Martins Domingos — nomeada fisioterapeuta de
1.a classe do quadro deste hospital, após concurso interno de acesso
limitado, ficando exonerada do lugar anterior a partir da aceitação
do novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Alfredo Lacerda Cabral.

Hospital de Reynaldo dos Santos
Aviso n.o 6960/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Reynaldo dos Santos de 24 de
Junho de 2005, e do conselho de administração do Hospital Nossa
Senhora do Rosário, S. A., Barreiro, de 1 de Setembro de 2005, foi
autorizada a acumulação de funções públicas nesta instituição, ao
abrigo do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
por um período de um ano, á enfermeira especialista Maria da Conceição Gonçales Cortes, com efeitos a 6 de Setembro de 2005, praticando um horário semanal de dezanove horas.
19 de Setembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, Lourenço Braga.

Hospital de Santa Luzia de Elvas
Deliberação (extracto) n.o 3389/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração tomada em 20 de Julho de 2005, no
uso de competência delegada:
Ana Isabel Criado Lancho, enfermeira com nomeação definitiva no
quadro deste Hospital — autorizada a passar, a partir de 1 de Setembro de 2005, inclusive, à situação de licença sem vencimento de
longa duração. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
20 de Setembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.
Deliberação (extracto) n.o 3390/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 14 de Setembro de 2005:
José Carlos del Moral Gonzalez, com nomeação definitiva na categoria
de assistente do ramo de laboratório da carreira técnica superior
de saúde do quadro deste Hospital — autorizado, pelo período de
tempo de mais um ano, até 31 de Agosto de 2006, inclusive, a
continuar a exercer funções no regime de horário acrescido. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Setembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.

Hospital de Santa Maria
Deliberação (extracto) n.o 3391/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração, no uso de competências delegadas:
Sandra Isabel dos Santos Rosa — nomeada provisoriamente, precedendo concurso, técnica de 2.a classe de radiologia da carreira de
técnicos de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria, à data da nomeação.
9 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Deliberação (extracto) n.o 3392/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 25 de Agosto de 2005:
Paula Cristina Cabral Pinto Saraiva, 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, com
efeitos a 4 de Agosto de 2005.
9 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

9 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Deliberação (extracto) n.o 3394/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 21 de Julho de 2005:
Ana Maria Fragoso de Campos — nomeada provisoriamente, precedendo concurso, auxiliar de acção médica do quadro de pessoal
deste Hospital, ficando posicionada no escalão 1, índice 142. A
presente nomeação produz efeitos à data da posse.
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6464/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração de 30 de
Setembro de 2004, ratificada por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Alfredo Gonçalves Pereira, auxiliar de apoio e vigilância — 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 6 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6465/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 2 de Fevereiro de 2005, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Fernando Manuel Santos, auxiliar de apoio e vigilância — 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 26 de Agosto de 2003. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
9 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6466/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração de 30 de
Setembro de 2004, ratificada por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Marco Tiago Figueiredo Costa, auxiliar de apoio e vigilância — 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 6 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6467/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração de 30 de
Setembro de 2004, ratificada por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Nuno Miguel Robalo dos Santos, auxiliar de apoio e vigilância — 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,
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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 6 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6468/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração de 30 de
Setembro de 2004, ratificada por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Carlos Alberto de Sousa, auxiliar de apoio e vigilância — 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 6 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6469/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 1 de Março de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Pedro Manuel Capinha Carvalho, auxiliar de apoio e vigilância — 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 27 de Fevereiro de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6470/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 24 de Agosto de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Graziele Gomes Sousa, auxiliar de apoio e vigilância — 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 10 de Julho de 2003. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6471/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração de 30 de
Setembro de 2004, ratificada por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo de 10 de Fevereiro de 2005:
Ana Cristina Neves Graça Gamito Oliveira, auxiliar de acção
médica — 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 12 de Setembro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6472/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 24 de Agosto de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
António Rodrigues Baptista, auxiliar de apoio e vigilância — autorizada a renovação 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 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 Fevereiro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6473/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 25 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Paulo Alexandre da Costa Abreu, auxiliar de apoio e vigilância — 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 1 de Março de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6474/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 1 de Março de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Fernando Manuel dos Santos, auxiliar de apoio e vigilância — 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 27 de Fevereiro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6475/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 1 de Março de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
João Manuel Manita Penha, auxiliar de apoio e vigilância — 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 27 de Fevereiro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6476/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 1 de Março de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 24 de Fevereiro de 2005:
Vítor Manuel Prata Magalhães, auxiliar de apoio e vigilância — 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 27 de Fevereiro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6477/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 1 de Março de 2004, ratificado por deliberação do con-

