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APÊNDICE N.o 43 — II SÉRIE — N.o 65 — 4 de Abril de 2005
e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde
de Alhandra. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

a clínico geral, a partir de 3 de Novembro de 2004. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

23 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

o

a

Despacho (extracto) n. 1734/2005 (2. série) — AP. — Por
despachos do conselho de administração do Hospital de São Francisco
Xavier, S. A., e do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação, de 8 de Agosto de 2003 e de 13 de Janeiro de 2005,
respectivamente:
Luís Campos Domingos Henriques, enfermeiro graduado do quadro
de pessoal do Hospital de São Francisco Xavier, S. A. — autorizada
a acumulação de funções, em regime de dezanove horas semanais,
no Centro da Amadora, pelo período de um ano, eventualmente
renovável. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
22 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 1735/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
de 23 de Dezembro de 2004, foram nomeados internos do internato
complementar, a partir de 1 de Janeiro de 2005, em regime de contrato
administrativo de provimento, nos termos da alínea b) do n.o 2 do
artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e do
artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 203/2004, de 18 de Agosto, os seguintes
médicos:
Clínica geral:
Lugar carenciado, ao abrigo da alínea a) do n.o 1 do artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 112/98, de 24 de Abril:
Ana Rita Sengo dos Santos Prior.
Anabela Campos Gonçalves.
Christian Oliver Piga.
José António Franco de Matos.
Madalena Magalhães Gaio Vieira da Costa Gonçalves.
Manuel Augusto Martins Moreira.
Nélson Pena Milagre.
Regina Maria da Conceição Cavaco Capelo Pereira.
Sónia Sofia Bouças Aprisco.
Tânia Miranda Pinheiro Resina de Almeida.
Lugar especialmente carenciado, ao abrigo do artigo 15.o
do Decreto-Lei n.o 128/92, de 4 de Julho, com a redacção
dada pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 412/99, de 15
de Outubro:
Carla Alexandra da Graça Barbosa Branco Fernandes.
Carla Susana Alves Gomes.
Catarina Alexandra Torres Palma Mira e Castro.
Elsa Mercedes Ferreira de Sousa Aparício.
Jorge Henrique Fraccari Curry.
Mariana Pupo Correia Salgado Lameiras.
Marta Astrid de Marques Chaves.
Marta de Oliveira Cardoso.
Núria Isabel Yañez Gouveia.
Patrícia Maria Vasquez Araújo de Almeida Dias Duarte.
Saúde pública — lugar carenciado, ao abrigo da alínea a) do
n.o 1 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 112/98, de 24 de Abril:
Hugo Manuel Grasina Esteves.
Ricardo Filipe Barreiros Mexia.
Oftalmologia — lugar carenciado, ao abrigo da alínea a) do n.o 1
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 112/98, de 24 de Abril:

Despacho (extracto) n.o 1737/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do vogal do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por delegação de 17
de Fevereiro de 2005:
Angelina Purificação Matos Guerra Mesquita, enfermeira-chefe do
quadro de pessoal do Hospital de Curry Cabral — autorizada a
transferência para o quadro de pessoal da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa,
Centro de Saúde de Alvalade, nos termos do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Sub-Região de Saúde de Santarém
Despacho (extracto) n.o 1738/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 4 de Fevereiro de 2005, no
uso da subdelegação de competências:
Ana Maria Reis Oliveira Lopes — ratificada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com a nova
redacção dada pelo n.o 1 do Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de
Abril, da circular normativa n.o 2/2000, de 23 de Março, do DRHS,
da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio,
e da alínea b) do n.o 9 da circular normativa n.o 9/2002, de 22
de Maio, do DMRS, como auxiliar de apoio e vigilância para exercer
funções no Centro de Saúde de Ourém, sendo remunerada pelo
escalão 1, índice 142, da categoria de base da respectiva carreira,
com início em 15 de Fevereiro de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 1739/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 4 de Fevereiro de 2005, no
uso da subdelegação de competências:
Elisa Maria Vieira Mendes Silva — ratificada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo, como auxiliar de apoio e vigilância,
pelo período de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo n.o 1
do Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, e da circular normativa
n.o 2/2000, de 23 de Março, do DRHS, da Resolução do Conselho
de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio, e da alínea b) do n.o 9
da circular normativa n.o 9/2002, de 22 de Maio, do DMRS, para
exercer funções no Centro de Saúde de Ourém, sendo remunerada
pelo escalão 1, índice 142, da categoria de base da respectiva carreira, com início em 15 de Fevereiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.

Eunice Moreira dos Santos Guerra.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 1736/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 25 de Novembro de 2004:
Josué Martins — autorizada a celebração de contrato de trabalho a
termo certo, por um período de três meses, renovável por um único
e igual período, trinta e cinco horas semanais, ao abrigo do disposto
nos 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 prestar serviço no
Centro de Saúde de Torres Vedras, com a categoria equivalente

Despacho (extracto) n.o 1740/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 4 de Fevereiro de 2005, no
uso da subdelegação de competências:
Maria Cristina Baptista Vieira Alves — ratificada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, como auxiliar de apoio e vigilância,
pelo período de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo n.o 1
do Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, da circular normativa
n.o 2/2000, de 23 de Março, do DRHS, da Resolução do Conselho
de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio, e da alínea b) do n.o 9
da circular normativa n.o 9/2002, de 22 de Maio, do DMRS, para
exercer funções no Centro de Saúde de Ourém, sendo remunerada
pelo escalão 1, índice 142, da categoria de base da respectiva car-

