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nos termos dos artigos 8.o, 12.o e 13.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, na categoria de equiparada a assistente do 1.o triénio,
em regime de tempo completo e exclusividade, para o exercício
de funções docentes na Escola Superior de Educação integrada
neste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2005, por urgente conveniência de serviço. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Novembro de 2005. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Aviso n.o 11 905/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Outubro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre,
proferido no uso de competências delegadas:
Luiz Filipe Frechaut Trepa Torres Gonçalves Rodrigues — autorizado
o contrato administrativo de provimento como pessoal especialmente contratado, nos termos dos artigos 8.o, 12.o e 13.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, na categoria de equiparado a
assistente do 2.o triénio, regime de tempo parcial (50 %), para o
exercício de funções docentes na Escola Superior de Tecnologia
e Gestão, integrada neste Instituto Politécnico, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2005, pelo prazo de um ano. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Novembro de 2005. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho n.o 26 742/2005 (2.a série). — Por despacho de 9
de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Viseu:
Mestre Maria Helena da Encarnação Moreira, enfermeira especialista
do quadro do Hospital Cândido de Figueiredo de Tondela —
nomeada provisoriamente, em comissão de serviço extraordinária,
precedendo concurso, professora-adjunta do Instituto Politécnico
de Viseu, Escola Superior de Saúde, à data da aceitação do lugar,
após a publicação do despacho no Diário da República.
9 de Dezembro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho n.o 26 743/2005 (2.a série). — Por despacho de 9
de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Viseu:
Mestre Cláudia Margarida Correia Balula Chaves, enfermeira especialista do quadro da Sub-Região de Saúde de Viseu — nomeada
provisoriamente, em comissão de serviço extraordinária, precedendo concurso, professora-adjunta do Instituto Politécnico de
Viseu, Escola Superior de Saúde, à data da aceitação do lugar,
após a publicação do despacho no Diário da República.
9 de Dezembro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

CENTRO HOSPITALAR DO ALTO MINHO, S. A.
Deliberação n.o 1693/2005. — Por deliberação do conselho de
administração deste Centro Hospitalar de 2 de Dezembro de 2005:
Manuel José Lima da Costa Rodrigues — autorizada a prorrogação
do regime de trabalho a meio tempo, nos termos da alínea f) do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 259/98, de 18 de Agosto, por mais
dois anos, com efeitos a partir de 8 de Novembro de 2005.
12 de Dezembro de 2005. — O Director da Gestão de Recursos
Humanos, Amadeu Martins M. Antas.
Despacho n.o 26 744/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de administração deste Centro Hospitalar de 22 de Novembro
de 2005:
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CENTRO HOSPITALAR DE VILA REAL/PESO DA RÉGUA, S. A.
Aviso n.o 11 906/2005 (2.a série). — Por deliberações do conselho
de administração do Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua,
S. A., de 7 de Dezembro de 2005:
Manuel Alexandre Gouveia Coxo, assistente de ortopedia —
nomeado, por progressão e precedendo concurso de habilitação
ao grau de consultor, assistente graduado de ortopedia do quadro
de pessoal deste Centro Hospitalar, escalão 1, índice 145, em regime
de dedicação exclusiva de quarenta e duas horas semanais, com
efeitos a 16 de Agosto de 2005.
Maria Conceição Teixeira Rodrigues, enfermeira graduada — autorizada a licença sem vencimento por um período de 90 dias, com
início em 2 de Janeiro de 2006.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2005. — O Director de Recursos Humanos,
Fausto Alexandre Gonçalves Ramos.
Rectificação n.o 2094/2005. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 10 657/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 226, de 24 de Novembro de 2005, rectifica-se que onde
se lê «Rui Arlindo dos Santos Alves de Castro, assistente de nefrologia — nomeado [. . .] assistente graduado, em regime de dedicação
exclusiva de quarenta e duas horas semanais, com efeitos» deve ler-se
«Rui Arlindo dos Santos Alves de Castro, assistente de nefrologia — nomeado [. . .] assistente graduado, em regime de tempo completo de trinta e cinco horas semanais, com efeitos». (Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2005. — O Director de Recursos Humanos,
Fausto Alexandre Gonçalves Ramos.

HOSPITAL PULIDO VALENTE, S. A.
Aviso n.o 11 907/2005 (2.a série). — Homologadas por despacho
do conselho de administração deste Hospital de 5 de Março de 2005,
a seguir se publicam as listas de classificação final dos internatos
complementares nas áreas profissionais a seguir indicadas que, nos
termos da Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho, adquiriram o grau
de assistente nas respectivas especialidades:
Imunoalergologia — 18 de Fevereiro de 2005:
Ana Teresa Rodrigues dos Santos Silva — 19,20 valores.
Medicina interna — 22 de Fevereiro de 2005:
Anabela Marques Lopes Santos — 18,70 valores.
Manuel Maria Irimia Sieira — 18,70 valores.
Pneumologia — 25 de Fevereiro de 2005:
Gonçalo Carvalho Salvado — 19,30 valores.
Susana de Castro Luís Lopes Moreira — 19,60 valores.
Radiologia — 25 de Fevereiro de 2005:
Marco Aurélio Mascarenhas Lopes Fonseca — 19 valores.
6 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Rosário Sepúlveda.
Aviso n.o 11 908/2005 (2.a série). — Homologadas por despacho
do conselho de administração deste Hospital, a seguir se publicam
as listas de classificação final dos internatos complementares nas áreas
profissionais a seguir indicadas que, nos termos da Portaria n.o 695/95,
de 30 de Junho, adquiriram o grau de assistente nas respectivas
especialidades:
Cardiologia — 26 de Julho de 2005:
Susana Neves Alves Castela da Costa — 19,20 valores.

Paulo Pinto Pereira, enfermeiro — autorizada a comissão extraordinária de serviço público, nos termos do n.o 2 do artigo 22.o da
Lei n.o 29/87, de 30 de Junho, com efeitos a partir de 28 de Outubro
de 2005.

Carla Isabel Proença Mendes — 19,10 valores.

12 de Dezembro de 2005. — O Director da Gestão de Recursos
Humanos, Amadeu Martins M. Antas.

6 de Dezembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Rosário Sepúlveda.

Pneumologia — 21 de Junho de 2005:

