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Aviso n.o 504/2006 (2.a série). — Por despacho do conselho de
administração de 21 de Dezembro de 2005, foi homologada a acta
da comissão de avaliação curricular que concede a progressão para
a categoria de assistente graduado de radiodiagnóstico aos assistentes
Dr. Joaquim António Monteiro Cardoso, com efeitos reportados a
25 de Agosto de 2005, e à Dr.a Maria Isabel Botelho Cabral da Silva
Sapeira, com efeitos reportados a 29 de Julho de 2005, datas em
que perfazem oito anos de antiguidade na categoria.

23 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Manuel Roque.

3 de Janeiro de 2006. — A Chefe da Repartição de Pessoal, Helena
Marques.

Aviso n.o 510/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 19 de Dezembro de 2005:

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA, S. A.
Aviso n.o 505/2006 (2.a série). — Para os devidos efeitos se
publica que a Dr.a Mónica Alexandra Marques Melo, interna complementar de cirurgia geral, em regime de contrato administrativo
de provimento, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 13.o do Decreto-Lei
n.o 203/2004, de 18 de Agosto, rescinde, a seu pedido, o contrato
administrativo de provimento com efeitos a 9 de Janeiro de 2005,
inclusive.
23 de Dezembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a
Administradora, Cristina Carvalho.

HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, S. A.
Aviso n.o 506/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 19 de Dezembro de 2005:
Carlos Manuel Lopes Guerreiro — nomeado definitivamente, precedendo concurso, electricista principal do quadro de pessoal deste
Hospital, posicionado no escalão 1, índice 233, com o regime
de horário de trinta e cinco horas semanais, com efeitos à data
de publicação deste aviso, ficando exonerado das anteriores funções.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
23 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Manuel Roque.
Aviso n.o 507/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 21 de Dezembro de 2005:
Maria Fernanda dos Santos Ribeiro Moreira — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica principal de fisioterapia da
carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal
deste Hospital, posicionada no escalão 1, índice 155, com o regime
de horário de trinta e cinco horas semanais, com efeitos à data
de publicação deste aviso, ficando exonerada das anteriores funções.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Manuel Roque.
Aviso n.o 508/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 6 de Dezembro de 2005:
João Paulo Mendes Belo, enfermeiro graduado — autorizada a redução de uma hora do seu horário semanal (de trinta e cinco horas
para trinta e quatro horas semanais), ao abrigo do artigo 57.o da
alínea 3 do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com efeitos
a 1 de Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
23 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Manuel Roque.

de saúde do quadro de pessoal deste Hospital, posicionada no escalão 1, índice 160, com o regime de horário de trinta e cinco horas
semanais, com efeitos à data de publicação deste aviso, ficando
exonerada das anteriores funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

Célia Maria Piedade Craveiro Telo — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica profissional principal do quadro de pessoal deste Hospital, posicionada no escalão 1, índice 238, com o
regime de horário de trinta e cinco horas semanais, com efeitos
à data de publicação deste aviso, ficando exonerada das anteriores
funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
27 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Manuel Roque.
Aviso n.o 511/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 19 de Dezembro de 2005:
Maria Augusta Ratinho Carmo Pereira — nomeada definitivamente,
precedendo concurso, técnica profissional de 1.a classe do quadro
de pessoal deste Hospital, posicionada no escalão 1, índice 222,
com o regime de horário de trinta e cinco horas semanais, com
efeitos à data de publicação deste aviso, ficando exonerada das
anteriores funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
27 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Manuel Roque.
Aviso n.o 512/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 15 de Dezembro de 2005:
António Francisco Félix — nomeado definitivamente, precedendo
concurso, assessor principal da carreira técnica superior do quadro
de pessoal deste Hospital, posicionado no escalão 1, índice 710,
com o regime de horário de trinta e cinco horas semanais, com
efeitos à data de publicação deste aviso, ficando exonerado das
anteriores funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
27 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Manuel Roque.
Aviso n.o 513/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 19 de Dezembro de 2005:
Rui Pedro Pires Pimenta Silva Carvalho — nomeado definitivamente,
precedendo concurso, técnico profissional de 1.a classe do quadro
de pessoal deste Hospital, posicionado no escalão 1, índice 222,
com o regime de horário de trinta e cinco horas semanais, com
efeitos à data de publicação deste aviso, ficando exonerado das
anteriores funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
27 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Manuel Roque.

HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, S. A.
Despacho n.o 1210/2006 (2.a série). — Por despacho da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde de 30 de Novembro de 2005:

Aviso n.o 509/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 21 de Dezembro de 2005:

Maria Clara de Oliveira Simões, enfermeira especialista do quadro
de pessoal deste Hospital — autorizada a licença sem vencimento
por um ano a partir de 1 de Dezembro de 2005.

Maria Elisa Celeste Jorge — nomeada definitivamente, precedendo
concurso, assessora (ramo de psicologia) da carreira técnica superior

2 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Peixoto.

