APÊNDICE N.o 43 — II SÉRIE — N.o 65 — 4 de Abril de 2005
interno de acesso limitado, conforme ordem de serviço afixada dia
28 de Setembro de 2004.
10 de Fevereiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Presidente, Mário Bernardino.
Aviso n.o 2152/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 27 de Janeiro de 2005:
Maria Fernanda Tomás de Sousa — nomeada para a categoria de
técnico de 1.a classe de radiologia, da carreira de pessoal técnico
de diagnóstico e terapêutica, com um horário de trinta e cinco
horas semanais, precedendo concurso interno geral de acesso, conforme aviso de abertura publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 100, de 13 de Agosto de 2004.
10 de Fevereiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Presidente, Mário Bernardino.
Aviso n.o 2153/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 7 de Fevereiro de 2005:
Lúcia Manuel dos Reis Teixeira Pinto — nomeada para a categoria
de técnico principal de análises clínicas e saúde pública, da carreira
de pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica, com um horário
de trinta e cinco horas semanais, precedendo concurso interno de
acesso, conforme aviso de abertura publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 6, de 8 de Janeiro de 2004.
22 de Fevereiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Presidente, Mário Bernardino.

Hospital de Santa Maria
Deliberação (extracto) n.o 817/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração, no uso de competências delegadas:
Aura Sandra Junqueira Neves Lopes, Maria João Ferreira Maia, Judite
Cunha Ferreira, José António Álvares Duarte, Vera Lúcia Letras
Raposinho, Pedro Miguel da Costa Ferreira e Alexandre de Castro
Malta Madeira — nomeados provisoriamente, precedendo concurso, técnicos 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 aceitação da nomeação.
10 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Deliberação (extracto) n.o 818/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 13 de Janeiro de 2005:
Elídio Rodriguez Barjas, assistente eventual de gastrenterologia —
nomeado provisoriamente, precedendo concurso, assistente hospitalar de gastrenterologia do quadro de pessoal deste Hospital, em
regime de dedicação exclusiva (quarenta e duas horas), escalão 1,
índice 120, ficando exonerado da anterior categoria com efeitos
a 14 de Janeiro de 2005.
Cilénia Baldaia Enes da Costa, assistente hospitalar de gastrenterologia do Hospital Distrital da Guarda — nomeada provisoriamente, precedendo concurso, assistente hospitalar de gastrenterologia do quadro de pessoal deste Hospital, em regime de dedicação
excluisva (quarenta e duas horas), escalão 1, índice 120, ficando
exonerada do anterior quadro e categoria com efeitos a 1 de Março
de 2005.
10 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Deliberação (extracto) n.o 819/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 3 de Fevereiro de 2005:
Maria Cristina Calafate Villa Simões — nomeada definitivamente,
precedendo concurso, técnica de terapia da fala de 1.a classe da
carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, escalão 2,
índice 135, do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerada
da anterior categoria à data da aceitação da nomeação.
11 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Deliberação (extracto) n.o 820/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 3 de Fevereiro de 2005, no uso
de competências delegadas:
Maria do Rosário Martins Pinto — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica de 1.a classe de cardiopneumologia, esca-
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lão 2, índice 135, do quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria,
ficando exonerada da anterior categoria com efeitos à data do acto
de nomeação, de acordo com o previsto no n.o 1 do artigo 127.o
e na alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento
Administrativo.
Maria de Fátima Abreu Inácio Veloso — nomeada definitivamente,
precedendo concurso, técnica de 1.a classe de cardiopneumologia,
escalão 3, índice 140, do quadro de pessoal do Hospital de Santa
Maria, ficando exonerada da anterior categoria com efeitos à data
do acto de nomeação, de acordo com o previsto no n.o 1 do
artigo 127.o e na alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código
do Procedimento Administrativo.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1785/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da chefe de Divisão de Administração de Pessoal
de 25 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 Setembro de 2004:
Maria José Giraldo Rodriguez, enfermeira — 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
4 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
4 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1786/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 16 de Abril de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 15 de Julho de 2004:
Paula Vanda Pereira Pedro Lourenço, técnica de diagnóstico e terapêutica de análises clínicas e saúde pública — 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 Abril de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
4 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1787/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 13 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 Setembro de 2004:
Maria Josefa Roldan Ortiz, enfermeira — 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
11 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
4 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1788/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 8 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 Setembro de 2004:
Francisco José Granado Romero, enfermeiro — 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

