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tração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo de 8 de Outubro de 2004:

administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 8 de Outubro de 2004:

Cármen Maria Lobo Guerreiro Cabral, assistente administrativa —
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 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 Junho de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Fernanda Maria Félix Rabico Gonçalves, assistente administrativa — 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 3 de Abril de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

18 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 1859/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração deste Hospital de 17 de
Junho de 2004, ratificada por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo de 8 de Outubro de 2004:

Despacho (extracto) n.o 1864/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
de 18 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 8 de Outubro de 2004:

Elisabete Maria Almeida Duarte, assistente administrativa — 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 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 Junho de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Maria Ilda Alves Silva Simão, assistente administrativa — 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 Abril de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

18 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

18 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 1860/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
de 20 de Abril de 2004, ratificado por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 8 de Outubro de 2004:
Ana Margarida Martins Montenegro Almeida Jerónimo, assistente
administrativa — 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 14 de Abril de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1861/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
de 14 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 8 de Outubro de 2004:
Ana Sofia Pires Martins, assistente administrativa — 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
23 de Abril de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1862/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
de 31 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 8 de Outubro de 2004:
Julieta Coelho Costa, assistente administrativa — 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
18 de Abril de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1863/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
de 27 de Abril de 2004, ratificado por deliberação do conselho de

Despacho (extracto) n.o 1865/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
de 16 de Março de 2004, ratificado por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 8 de Outubro de 2004:
Maria Guadalupe Rosa Martins, assistente administrativa — 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 8 de Outubro de 2003. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1866/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
de 31 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 8 de Outubro de 2004:
Orlanda Maria Costeira Mendes Margarido, assistente administrativa — 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 14 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Hospital de São Marcos
Aviso n.o 2154/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 26 de Janeiro de 2005:
António Manuel Duarte Bastos, chefe de serviço de medicina física
e de reabilitação da carreira médica hospitalar deste Hospital — nomeado, em comissão de serviço, director do serviço de
medicina física e de reabilitação, com efeitos desde 26 de Janeiro
de 2005, com acréscimo salarial. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Américo dos Santos Afonso.
Aviso n.o 2155/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 26 de Janeiro de 2005:
Tiago da Costa Godinho, chefe de serviço de otorrinolaringologia
da carreira médica hospitalar deste Hospital — nomeado, em comissão de serviço, director de serviço de otorrinolaringologia, com
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efeitos desde 26 de Janeiro de 2005, com acréscimo salarial. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Américo dos Santos Afonso.
Aviso n.o 2156/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 26 de Janeiro de 2005:
António Manuel Bastos Marques, chefe de serviço de imuno-hemoterapia da carreira médica hospitalar deste Hospital — autorizada
a renovação da comissão de serviço como director de serviço de
imuno-hemoterapia, com efeitos a partir de 16 de Outubro de 2004,
com acréscimo salarial. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Américo dos Santos Afonso.
Aviso n.o 2157/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 11 de Janeiro de 2005:
Fernando Neves da Silva, assistente de oftalmologia da carreira médica
hospitalar do quadro de pessoal do Hospital Geral de Santo António, S. A., do Porto — autorizada a transferência para lugar idêntico
do quadro de pessoal deste Hospital. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Américo dos Santos Afonso.
Aviso n.o 2158/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 26 de Janeiro de 2005:
Américo Manuel Lopes Ribeiro dos Santos, chefe de serviço de urologia da carreira médica hospitalar deste Hospital — autorizada a
renovação da comissão de serviço como director de serviço de urologia, com efeitos a partir de 5 de Julho de 2004, com acréscimo
salarial. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Américo dos Santos Afonso.

Hospital de Sousa Martins
Aviso n.o 2159/2005 (2.a série) — AP. — Não tendo sido ratificado pelo presidente do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro o despacho de celebração do contrato
de trabalho a termo certo com a técnica superior estagiária (área
de nutrição e engenharia alimentar) Joana Rita Martins Reis Figueiredo Mascarenhas, por um período de três meses, com início em
1 de Novembro de 2004, o mesmo cessou em 14 de Janeiro de 2005.
16 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Maria Raposo Garção Pires.

Maternidade de Júlio Dinis
Aviso n.o 2160/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 4 de Fevereiro de 2005:
Maria Teresa Lemos de Oliveira Gonçalves, assistente graduada de
ginecologia/obstetrícia — autorizado o regime de trabalho de dedicação exclusiva de quarenta e duas horas semanais.
16 de Fevereiro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Adelino
Gouveia.

Instituto da Droga e da Toxicodependência
Delegação Regional do Norte
Aviso n.o 2161/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da delegada da Delegação Regional do Norte do Instituto da Droga e da
Toxicodependência de 11 de Janeiro de 2005:
Emília Rosa Fraga da Silva, estagiária do 2.o ano da especialidade
de psicologia clínica da carreira de técnica superior de saúde, da
ex-Direcção Regional do Norte do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, actual Instituto da Droga e da Toxicodependência — autorizada a rescisão 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 partir de 10 de Março
de 2005. (Está dispensado do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — A Delegada, Laura Rios.

