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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 53/98,
de 11 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de
Abril, com efeitos a partir de 26 de Janeiro de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6527/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 13 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 10 de Fevereiro de 2005:
Anabela Vilhena Fidalgo, 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 alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 28 de Abril de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6528/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da chefe de divisão de Administração de Pessoal
de 8 de Abril de 2004, ratificado por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 10 de Fevereiro de 2005:
Andrelina Teixeira Cabral, 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, alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de
Abril, com efeitos a partir de 8 de Julho de 2003. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 6529/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 2 de Março de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 10 de Fevereiro de 2005:
Alexandra Maria Trigueiros Machado, 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 16 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Setembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Hospital de São João
Despacho (extracto) n.o 6530/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração de 16 de Agosto de 2005:
Maria Jesus Penhor da Costa Coelho, médica interna do internato
complementar de imuno-hemoterapia deste Hospital — rescindido,
a seu pedido, o contrato administrativo de provimento, a partir
de 6 de Outubro de 2005. (Isento de declaração de conformidade
do Tribunal de Contas.)
6 de Setembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 6531/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da vogal do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 10 de Agosto de 2005:
Ana Isabel Oliveira Moreira, técnica de 2.a classe de farmácia da
carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal
deste Hospital — autorizada a permuta com Cláudia Sofia Fernandes de Lima Correia, de idêntica categoria do quadro de pessoal
do Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim, ficando exoneradas
dos respectivos cargos a partir da data da aceitação da nomeação.
(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
15 de Setembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

Despacho (extracto) n.o 6532/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho deste Hospital de 9 de Agosto de 2005:
Maria Catarina Cantista Castro Tavares Fernandes Grade, assistente
hospitalar eventual de radiologia deste Hospital — rescindido, a
seu pedido, o contrato administrativo de provimento, a partir de
16 de Setembro de 2005. (Isento de declaração de conformidade
do Tribunal de Contas.)
15 de Setembro de 2005. — A Responsável do Serviços de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

Hospital de São Marcos
Aviso n.o 6961/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 20 de Julho de 2005:
Fernando Henrique Pires Pardal, chefe de serviço de anatomia patológica da carreira médica hospitalar deste Hospital — nomeado,
em comissão de serviço, director de serviço de anatomia patológica,
com efeitos a partir de 25 de Julho de 2005, sem acréscimo salarial.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Agosto de 2005. — O Enfermeiro-Director de Serviços de
Enfermagem, Adriano Valente da Silva.

Instituto da Droga e da Toxicodependência
Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso n.o 6962/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência
de 25 de Fevereiro de 2005 e ratificação da Secretária de Estado
Adjunta do Ministro da Saúde de 2 de Junho de 2005:
Cláudia Maria Tavares Oliveira — celebrado contrato de trabalho a
termo certo, por três meses, a partir de 3 de Maio de 2005, para
o exercício de funções correspondentes à categoria de técnica profissional de 2.a classe de apoio psicossocial, ao abrigo 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 despacho do conselho de administração do Instituto da Droga
e da Toxicodependência de 23 de Fevereiro de 2005 e ratificação
da Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Saúde de 2 de Maio
de 2005:
Teresa José Bravo Vieira — celebrado contrato de trabalho a termo
certo, por três meses, a partir de 1 de Abril de 2005, para o exercício
de funções correspondentes à categoria de auxiliar de apoio e vigilância, ao abrigo 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 despacho do conselho de administração do Instituto da Droga
e da Toxicodependência de 25 de Fevereiro de 2005 e ratificação
da Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Saúde, de 2 de Maio
de 2005:
Paula Alexandra Mesquita da Silva — celebrado contrato de trabalho
a termo certo, por três meses, para exercício de funções correspondentes à categoria de auxiliar de apoio e vigilância.
Ana Cristina Mesquita da Silva Mendes e Rui Armando Pinto Correia
Rodrigues — celebrados contratos de trabalho a termo, por três
meses, para o exercício de funções correspondentes à categoria
de auxiliar de acção médica.
Maria Inês Reis Beirão, Maria de Fátima de Almeida Esteves Magalhães, Cristina Maria da Silva Rodrigues de Melo Campelo e Paulo
Jorge Agostinho de Sousa — celebrados contratos de trabalho a
termo certo, por três meses, para o exercício de funções correspondentes à categoria de técnico profissional de 2.a classe de apoio
psicossional.
Ainhoa Maria Montemuiño Chulian — celebrado contrato de trabalho
a termo certo, por três meses, para o exercício de funções correspondentes à categoria de enfermeiro.
Todos os contratos produzem efeitos a partir de 1 de Abril de
2005, ao abrigo 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 despacho do conselho de administração do Instituto da Droga
e da Toxicodependência de 11 de Março de 2005 e ratificação da
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Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Saúde, de 1 de Junho
de 2005:

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

Susana Cristina Chaves Branco — celebrado contrato de trabalho a
termo certo, por três meses, a partir de 2 de Maio de 2005, para
o exercício de funções correspondentes à categoria de técnico profissional de 2.a classe de apoio psicossocial, ao abrigo 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. (Não carece de fiscalização do
Tribunal de Contas.)

Aviso n.o 6964/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento de 14 de Setembro de 2005:

8 de Setembro de 2005. — A Delegada Regional, Paula Brum.

Eva Maria Zagalo Gouveia, técnica superior principal da carreira
técnica superior do quadro de pessoal deste Instituto — autorizado
o pedido de licença sem vencimento, por um ano, com efeitos a
3 de Outubro de 2005.
16 de Setembro de 2005. — A Directora Administrativa e de Recursos Humanos, Raquel Basto.

Aviso n.o 6963/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo de 2 de Setembro de 2005:
Isabel Conceição Santos Quintino, enfermeira graduada — autorizada
a renovação do regime de horário acrescido, ao abrigo do n.o 1
do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com
efeitos a 17 de Setembro de 2005 e por um ano.
9 de Setembro de 2005. — A Delegada Regional, Paula Brum.

Instituto Português do Sangue
Despacho n.o 6533/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
subdirectora do Instituto Português do Sangue de 2 de Agosto de
2005:

Rectificação n.o 554/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão o aviso n.o 6340/2005 (2.a série) — AP, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 177, de 14 de Setembro de 2005, rectifica-se
que onde se lê «Teresa Maria Nórton dos Reis e» deve ler-se «Teresca
Maria Norton dos Reis e».

Maria Lourdes Fernandez Campa Garcia Bernardo, assistente eventual de imuno-hemoterapia do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia — nomeada, na sequência de concurso, assistente hospitalar de imuno-hemoterapia do quadro deste mesmo Instituto, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data da
aceitação.

14 de Setembro de 2005. — A Delegada Regional, Paula Brum.

8 de Setembro de 2005. — O Director, José d’Almeida Gonçalves.

