APÊNDICE N.o 85 — II SÉRIE — N.o 118 — 22 de Junho de 2005
Despacho (extracto) n.o 3668/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 23 de Setembro de 2003 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Aveiro:
Sofia Carolina da Silva Vieira, técnica de 2.a classe, área de radiologia,
da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Santa Maria da Feira desta Sub-Região
de Saúde — exonerada das suas funções a seu pedido, com efeitos
a 1 de Outubro de 2003. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
17 de Maio de 2005. — O Coordenador, Paulo Jorge Maia.
Despacho (extracto) n.o 3669/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 2 de Setembro de 2003 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Aveiro:
José Manuel Duarte Rocha, assistente graduado de clínica geral do
quadro de pessoal do Centro de Saúde da Mealhada, desta Sub-Região de Saúde — exonerado das suas funções, a seu pedido,
com efeitos a 1 de Outubro de 2003. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
17 de Maio de 2005. — O Coordenador, Paulo Jorge Maia.

Sub-Região de Saúde de Coimbra
Contrato n.o 975/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de Março
de 2005 do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Centro:
Maria Helena Pires da Silva Gomes, do Centro de Saúde da Lousã —
autorizado o contrato de trabalho a termo certo, pelo período de
três meses, com efeitos a 11 de Abril de 2005, para o desempenho
de funções de assistente de clínica geral. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Contrato n.o 976/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de Março
de 2005 do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Centro:
Raquel Fonseca Ferreira, do Centro de Saúde de Condeixa-a-Nova —
autorizado o contrato de trabalho a termo certo, pelo período de
três meses, com efeitos a 11 de Abril de 2005, para o desempenho
de funções de assistente de clínica geral. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Contrato n.o 977/2005 — AP. — Por deliberação de 29 de Abril
de 2005 do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Centro:
Moacir de Sá Pereira, do Centro de Saúde da Figueira da Foz — autorizada e ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo
certo, pelo período de três meses, com efeitos a 20 de Março de
2005, para o desempenho de funções de médico de clínica geral.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Contrato n.o 978/2005 — AP. — Por deliberação de 29 de Abril
de 2005 do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Centro:
Jorge Manuel Matos Rodrigues Neves — autorizada e ratificada a
renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo período
de três meses, com efeitos a 15 de Março de 2005, para o desempenho de funções de assistente de clínica geral no Centro de Saúde
de Cantanhede. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
13 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Deliberação n.o 2143/2005 — AP. — Por deliberação de 21 de
Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro:
Adelaide Maria Carvalho China, assessora principal do quadro de
pessoal da Administração Regional de Saúde, serviços de âmbito
sub-regional, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro, publicada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 302, de 31
de Dezembro de 1996 — ratificada e renovada a comissão de serviço
no cargo de directora de serviços de administração geral, com efeitos
a 6 de Novembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
13 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
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Deliberação n.o 2144/2005 — AP. — Por deliberação de 29 de
Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro, foi autorizada a celebração de contrato de
trabalho a termo certo das seguintes profissionais:
Alcinda Ascensão Ferreira, auxiliar de apoio e vigilância — autorizada
a renovação de contrato de trabalho a termo certo, por um período
de três meses, com início em 6 de Abril de 2005, para o Centro
de Saúde de Penacova.
Maria Irene Serra Santos Marcelo, auxiliar de apoio e vigilância —
autorizada a renovação de contrato de trabalho a termo certo, por
um período de três meses, com início em 6 de Abril de 2005, para
o Centro de Saúde de Penacova.
Maria Alexandra Gaspar Dias Santos, auxiliar de acção médica —
autorizada a renovação de contrato de trabalho a termo certo, por
um período de três meses, com início em 22 de Fevereiro de 2005,
para o Centro de Saúde da Pampilhosa da Serra.
Josoé Álvaro Rodrigues Santos, assistente administrativo — autorizada a renovação de contrato de trabalho a termo certo, por um
período de três meses, com início em 17 de Abril de 2005, para
o Centro de Saúde de Fernão de Magalhães.
Jorge Manuel Garrido Rosário Alexandre, auxiliar de acção médica —
autorizada a renovação de contrato de trabalho a termo certo, por
um período de três meses, com início em 13 de Abril de 2005,
para o Centro de Saúde de Fernão de Magalhães.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Deliberação n.o 2145/2005 — AP. — Por deliberação de 29 de
Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro:
Ana Luísa Álvares Bordalo, enfermeira de nível 1 — autorizada a
celebração de contrato de trabalho a termo certo, por um período
de três meses, com início em 21 de Abril de 2005, para o Centro
de Saúde de Penacova. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
16 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Deliberação n.o 2146/2005 — AP. — Por deliberação de 29 de
Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro, foram autorizadas as renovações dos
C. T. T. C., celebrados ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, respeitantes às profissionais abaixo
indicadas:
Graça Maria Pinto Saraiva Nascimento — com efeitos a 6 de Abril
de 2005, para o Centro de Saúde da Figueira da Foz.
Joana Rita Fernandes Lucas — com efeitos a 17 de Abril de 2005,
para o Centro de Saúde de Santa Clara.
Margarida Isabel Pereira Alves Martins Cardoso — com efeitos a 6
de Abril de 2005, para o Centro de Saúde de Santa Clara.
Maria Celeste Dinis Estevão — com efeitos a 6 de Abril de 2005,
para o Centro de Saúde da Figueira da Foz.
Nicoleta Raquel Ferreira Martins — com efeitos a 3 de Abril de 2005,
para o Centro de Saúde de Santa Clara.
Sandra Sofia Ferreira Francisco — com efeitos a 10 de Abril de 2005,
para o Centro de Saúde de Santa Clara.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Deliberação n.o 2147/2005 — AP. — Por deliberação de 29 de
Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro:
Cristina Maria Fonseca Damasceno Borda d’Água — autorizada a
renovação do contrato de trabalho a termo certo celebrado em
4 de Janeiro de 2005, na categoria de assistente administrativo,
pelo período de três meses, com efeitos a 4 de Abril de 2005,
nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A aditado ao Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
17 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Deliberação n.o 2148/2005 — AP. — Por deliberação de 29 de
Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro, ratificada pela mesma deliberação:
Janete Fernanda Santos Ferreira, enfermeira — autorizada a renovação, por um período de três meses, com efeitos a 20 de Abril

