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Rectificação n.o 1947/2006
o

Por ter saído com inexactidão o contrato (extracto) n. 1174/2006,
referente a Eliana Sousa Cruz Ferreira Alves, publicado a p. 24 292
do Diário da República, 2.a série, n.o 212, de 3 de Novembro de 2006,
rectifica-se que onde se lê «com efeitos a partir de 9 de Setembro
de 2006» deve ler-se «com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006».
7 de Novembro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia Santos.
Rectificação n.o 1948/2006
Por ter saído com inexactidão o despacho (extracto) n.o 23 498/2006,
referente a Maria Manuela Ribeiro de Oliveira Rosário, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 221, de 16 de Novembro de
2006, a p. 25 861, rectifica-se que onde se lê «ficando posicionada
no 5.o escalão, índice 281» deve ler-se «ficando posicionada no 5.o escalão, índice 181».

Maria Gomes Rocha Araújo como equiparada a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo parcial e acumulação, por urgente conveniência de serviço, com efeitos reportados a 25 de Setembro de
2006 e até 28 de Fevereiro de 2007, para exercer funções na Escola
Superior de Educação de Santarém, a que corresponde a remuneração
(sem exclusividade) relativa a 10 % do escalão 1, índice 100, da carreira
do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
11 de Dezembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 26 195/2006

Despacho (extracto) n.o 26 194/2006

Por despacho de 23 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi autorizado o contrato administrativo de provimento de
Susana Isabel Neves Ferreira Lopes como equiparada a assistente
do 1.o triénio, em regime de tempo parcial e acumulação, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos reportados a 25 de Setembro
de 2006 e até 28 de Julho de 2007, para exercer funções na Escola
Superior de Educação de Santarém, a que corresponde a remuneração
(sem exclusividade) relativa a 50 % do escalão 1, índice 100, da carreira
do pessoal docente do ensino superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)

Por despacho de 10 de Outubro de 2006 da presidente deste Instituto, foi autorizado o contrato administrativo de provimento de Dina

11 de Dezembro de 2006. — O Administrador, Pedro Maria
Nogueira Carvalho.

20 de Novembro de 2006. — O Presidente, Vítor Correia Santos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO ALTO MINHO, E. P. E.
Deliberação (extracto) n.o 1791/2006
Por deliberação do conselho de administração deste Centro Hospitalar de 19 de Outubro de 2006, foi deliberado concordar com o
pedido de rescisão do contrato administrativo de provimento apresentado pela Dr.a Maria Purificacion Lumbreras Babarro, interna do
internato complementar de medicina interna.
7 de Dezembro de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Amadeu Martins Morais Antas.
Despacho (extracto) n.o 26 196/2006
Por despacho da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde de 14 de
Julho de 2006, foi autorizado até 1 de Abril de 2007 o pedido de
renovação da licença sem vencimento à enfermeira Maria José Lopes
da Fonseca.
7 de Dezembro de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Amadeu Martins Morais Antas.

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

do quadro residual da unidade de Tomar deste Centro Hospitalar
Julieta Cristina Vieira de Sousa nomeada técnica de 1.a classe de
radiologia, precedendo concurso e nos termos dos artigos 6.o, n.o 8,
e 34.o, n.o 1, alínea a), do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
15.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 564/99, de 21 de Dezembro, e 15.o
do Decreto-Lei n.o 233/2005, de 29 de Dezembro, considerando-se
exonerada da categoria que detém a partir da data da aceitação no
novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — O Vogal Executivo, João Maria R.
Vaz Rico.
Deliberação (extracto) n.o 1794/2006
Por deliberação do conselho de administração de 6 de Setembro
de 2006, Ana Maria Freitas Martins, assistente graduada de oftalmologia de nomeação definitiva deste Centro Hospitalar, foi exonerada da função pública, a seu pedido, com efeitos reportados a
1 de Outubro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Vogal Executivo, João Maria R.
Vaz Rico.
Deliberação (extracto) n.o 1795/2006

6 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Rui Sousa Santos.

Por deliberação do conselho de administração de 9 de Agosto de
2006, foi homologada a acta da comissão de avaliação curricular que
concede, nos termos dos n.os 1, alínea b), 3 e 4 do artigo 23.o do
Decreto-Lei n.o 73/99, de 6 de Março, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 210/91, de 11 de Junho, e dos artigos 6.o, n.o 8, e
34.o, n.o 1, alínea a), do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
e 15.o do Decreto-Lei n.o 233/2005, de 29 de Dezembro, a progressão
à categoria de assistente graduada à assistente de radiologia de nomeação definitiva do quadro residual da unidade de Tomar deste Centro
Hospitalar Clara Maria Lopes Teixeira, com efeitos reportados a 29
de Setembro de 2001, data em que perfez oito anos de antiguidade
na categoria. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, E. P. E.

5 de Dezembro de 2006. — O Vogal Executivo, João Maria R. Vaz
Rico.

Deliberação (extracto) n.o 1793/2006

Deliberação (extracto) n.o 1796/2006

Por deliberação do conselho de administração de 1 de Junho de
2006, foi a técnica de 2.a classe de radiologia de nomeação definitiva

Por deliberação do conselho de administração de 30 de Junho de
2006, foi homologada a acta da comissão de avaliação curricular que

Deliberação n.o 1792/2006
Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar
do Baixo Alentejo, E. P. E., de 21 de Novembro de 2006, foram Sandra
Manuela Figueira Heleno Serrano e Sónia Conceição Mestre Jacob
nomeadas enfermeiras graduadas, por transição, nos termos do
artigo 2.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro, com
efeitos a 1 de Setembro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
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concede, nos termos dos n.os 1, alínea b), 3 e 4 do artigo 23.o do
Decreto-Lei n.o 73/99, de 6 de Março, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 210/91, de 11 de Junho, e dos artigos 6.o, n.o 8, e
34.o, n.o 1, alínea a), do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
e 15.o do Decreto-Lei n.o 233/2005, de 29 de Dezembro, a progressão
à categoria de assistente graduado ao assistente de medicina interna
de nomeação definitiva do quadro residual da unidade de Tomar
deste Centro Hospitalar, Henrique Marques de Moura, com efeitos
reportados a 15 de Janeiro de 2003, data em que perfez oito anos
de antiguidade na categoria. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas).
5 de Dezembro de 2006. — O Vogal Executivo, João Maria R. Vaz
Rico.

HOSPITAL DE SANTA MARIA, E. P. E.
Aviso (extracto) n.o 13 750/2006
Ana Maria Macedo dos Santos, enfermeira do quadro de pessoal
deste Hospital, cessa o regime de horário acrescido ao abrigo do
n.o 5 do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro,
com efeitos a 1 de Fevereiro de 2007.
28 de Novembro de 2006. — Pelo Director do Serviço de Recursos
Humanos, a Chefe de Divisão de Administração de Pessoal, Maria
Adelaide Canas.

HOSPITAL DE SÃO JOÃO, E. P. E.
Aviso (extracto) n.o 13 751/2006
Por ter havido lapso na publicação inserta no Diário da República,
2.a série, n.o 221, de 16 de Novembro de 2006, avisam-se os interessados
que se encontra anulada a lista de candidatos admitidos e excluídos
ao concurso interno geral de ingresso para enfermeiro do nível 1,
da carreira de enfermagem, do quadro de pessoal deste Hospital,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 185,
de 7 de Agosto de 2004, e posterior rectificação publicada no Diário
da República, 2.a série, n.o 101, de 25 de Maio de 2006.
6 de Outubro de 2006. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.
Deliberação (extracto) n.o 1797/2006
Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de
15 de Novembro de 2006, foi autorizada licença sem vencimento a
Maria Cândida Lopes Pinto, assistente hospitalar de ginecologia/obstetrícia da carreira médica hospitalar do quadro de pessoal deste Hospital, por um ano, a partir de 13 de Dezembro de 2006, ao abrigo
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do artigo 76.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março. (Isento
de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2006. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.
Despacho (extracto) n.o 26 197/2006
Por despacho do secretário-geral do Ministério da Saúde de 2 de
Dezembro de 2005, foi autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 14.o,
da alínea c) do n.o 2 do artigo 15.o e do artigo 16.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 414/91,
de 22 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 501/99, de 19 de Novembro, e das Portarias n.os 796/94, de 7
de Setembro, e 931/94, de 20 de Outubro, pelo período de um ano,
com início a partir de 2 de Janeiro de 2006, nos termos do n.o 3.4
do anexo à Portaria n.o 171/96, de 22 de Maio, tácita e sucessivamente
renovado por iguais períodos até ao limite de duração do respectivo
estágio, se entretanto não for denunciado ou rescindido nos termos
do n.o IV do programa de estágio do ramo de farmácia, previsto na
Portaria n.o 931/94, de 20 de Outubro, com os estagiários da carreira
técnica superior de saúde, ramo de farmácia:
Anabela Lima Costa Silva.
João Pedro Branco Pires.
Renata Paula da Cunha Barbosa.
27 de Novembro de 2006. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.
Despacho (extracto) n.o 26 198/2006
Por despachos deste Hospital de 17 de Novembro de 2006:
Foi rescindido o contrato de Ana Cristina Mendes Moreira de Aguilar Ferreira, interna complementar de patologia clínica deste Hospital,
a seu pedido, a partir de 7 de Novembro de 2006. (Isento de declaração
de conformidade do Tribunal de Contas.)
Foi rescindido o contrato de Jesus Ventura Rodriguez, assistente
eventual de cirurgia geral deste Hospital, a seu pedido, a partir de
1 de Outubro de 2006. (Isento de declaração de conformidade do
Tribunal de Contas.)
6 de Dezembro de 2006. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.
Despacho (extracto) n.o 26 199/2006
Por despacho deste Hospital de 17 de Novembro de 2006, foi exonerada, a seu pedido, Ana Maria Machado Gersão Ventura, assistente
de psiquiatria da carreira médica hospitalar do quadro de pessoal
deste Hospital, a partir de 16 de Novembro de 2006. (Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
6 de Dezembro de 2006. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.
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