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Deliberação n.o 2171/2005 — AP. — Por deliberação de 20 de
Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Patrícia Alexandra da Silva Duarte — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 4
do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria de assistente administrativo, no Centro de Saúde do Montijo, com a remuneração mensal de E 631,15, com efeitos a 17 de Abril de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia.)
10 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 2172/2005 — AP. — Por deliberação de 20 de
Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Gracinda Maria Pólvora Póvoas — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 4 do
artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, 68/2000, de 26
de Abril, para desempenhar funções inerentes à categoria de auxiliar
de apoio e vigilância no Centro de Saúde do Montijo, com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a 17 de Abril de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia.)
12 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 2173/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Mário Guilherme Antunes Ribeiro — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 4
do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria de auxiliar
de apoio e vigilância, no Centro de Saúde da Cova da Piedade,
com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a 13 de Abril
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 2174/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Maria José da Silva Maia Gomes — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 4
do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria de auxiliar
de apoio e vigilância, no Centro de Saúde de Palmela, com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a 1 de Maio de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia.)
19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
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nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
João Paulo Santos Galvão — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 4 do
artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria de auxiliar
de apoio e vigilância, no Centro de Saúde do Montijo, com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a 25 de Abril de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia.)
19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 2177/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
José Edgar Lopes Santos — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 4 do
artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria de assistente administrativo no Centro de Saúde da Quinta da Lomba,
com a remuneração mensal de E 631,15, com efeitos a 1 de Maio
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 2178/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Tânia Isabel Leão Fernandes Leitão — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do
n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria
de assistente administrativo, no Centro de Saúde de Palmela, com
a remuneração mensal de E 631,15, com efeitos a 1 de Maio de
2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 2179/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Cristina Maria Santos Vieira Crispim Cardoso — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao
abrigo do n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes
à categoria de assistente administrativa no Centro de Saúde de
Palmela, com a remuneração mensal de E 631,15, com efeitos a
1 de Maio de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Deliberação n.o 2175/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Deliberação n.o 2180/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Maria Madalena Pinho Bernardes Vilela — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo
do n.o 4 do artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, 68/2000,
de 26 de Abril, para desempenhar funções inerentes à categoria
de assistente administrativa no Centro de Saúde da Quinta da
Lomba, com a remuneração mensal de E 631,15, com efeitos a
1 de Maio de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)

Maria do Carmo Ramos de Carvalho — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do
n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria
de auxiliar de acção médica, no Centro de Saúde de Palmela, com
a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a 1 de Maio de
2005. (Não carece de fiscalização prévia.)

19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Deliberação n.o 2176/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regio-

Deliberação n.o 2181/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regio-
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nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

do Bonfim, com efeitos a 1 de Maio de 2005. (Não carece de
fiscalização prévia.)

Cátia Miriam Santos Miguens — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 4 do
artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, 68/2000, de 26
de Abril, para desempenhar funções inerentes à categoria de auxiliar
de apoio e vigilância, no Centro de Saúde da Cova da Piedade,
com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a 14 de Abril
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)

17 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro Silva.

19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 2182/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Maria Alexandra Rego Rodrigues — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 4
do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria de auxiliar
de apoio e vigilância no Centro de Saúde da Cova da Piedade,
com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a 13 de Abril
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Rectificação n.o 304/2005 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão no apêndice n.o 66 ao Diário da República, 2.a série, n.o 91,
de 11 de Maio de 2005, o despacho n.o 2938/2005 (2.a série) — AP,
a autorização da requisição da assistente administrativa principal,
Francelina Jesus Estríbio Bonito, rectifica-se que onde se lê «Centro
de Saúde de Palmela» deve ler-se «Centro de Saúde de São Sebastião».
13 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Administração Regional de Saúde do Norte
Deliberação n.o 2184/2005 — AP. — Por deliberação de 28 de
Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:
Maria Gabriela de Sousa Rodrigues — deliberado celebrar o contrato
de trabalho a termo certo como técnica superior de saúde, pelo
período de três meses, em trinta e cinco horas semanais, sendo
remunerada pelo escalão 1, com efeitos a partir de 5 de Maio
de 2005.
12 de Maio de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, A. Maciel Barbosa.

Deliberação n.o 2183/2005 — AP. — Por deliberação de 11 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Ana Luísa Fragoso Viegas Lourenço — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do
n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria
de auxiliar de apoio e vigilância, no Centro de Saúde da Cova
da Piedade, com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos
a 13 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
19 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 3705/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
5 de Maio do coordenador da Sub-Região de Saúde de Setúbal, exarado por delegação, foram nomeados na categoria de técnico de informática de grau 2, nível 1, com efeitos à data do despacho, conforme
a alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o, conjugada com o disposto no
n.o 1 do artigo 127.o do Código do Procedimento Administrativo,
o n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
e o artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março, para
o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, serviços de âmbito
sub-regional, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro,
precedendo concurso interno de acesso limitado, conforme o publicado na Ordem de Serviço, n.o 15/2004, de 7 de Dezembro:
Rosa Maria Silva Pádua Azevedo.
Maria da Conceição Silva Morais.
Belmiro Silva Oliveira.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Maio de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 3706/2005 (2.a série) — AP. — Por desistência da
profissional considera-se sem efeito a equiparação a bolseiro de Dora
Cristina Pereira Inácio Marques Parreira da Cruz, enfermeira graduada, integrada no Centro de Saúde de Alcácer do Sal, publicado
no despacho n.o 3307/2005 (2.a série), do Diário da República, n.o 32,
de 15 de Fevereiro. (Não carece de fiscalização prévia.)

Sub-Região de Saúde de Braga
o

Contrato n. 979/2005 — AP. — Por despacho do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte
de 31 de Janeiro de 2005:
Adão Filipe Silva Alves — ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo prazo de três meses, renovável
por um único e igual período, para o exercício de funções equivalentes às de motorista de ligeiros, com a remuneração de E 440,67,
para o Centro de Saúde de Famalicão, com efeitos a 9 de Dezembro
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia. Não são devidos
emolumentos.)
9 de Maio de 2005. — O Coordenador, Carlos de Carvalho Moreira.
Contrato n.o 980/2005 — AP. — Por despacho de vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte
de 24 de Janeiro de 2005:
Elsa Maria Oliveira Borges — ratificada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo para o exercício de funções equivalentes
às de assistente administrativo, celebrado pelo prazo de três meses,
renovável por um único e igual período, com a remuneração de
E 617,56, para o Centro de Saúde de Famalicão, com efeitos a
20 de Dezembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia. Não
são devidos emolumentos.)
9 de Maio de 2005. — O Coordenador, Carlos de Carvalho Moreira.
Contrato n.o 981/2005 — AP. — Por despacho do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte
de 31 de Janeiro de 2005:
Jacinta Adriana Macedo Ferreira da Costa — ratificada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo prazo de
três meses, renovável por um único e igual período, para o exercício
de funções equivalentes às de enfermeira, com a remuneração de
E 942,43, para o Centro de Saúde de Famalicão, com efeitos a
5 de Janeiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia. Não são
devidos emolumentos.)
9 de Maio de 2005. — O Coordenador, Carlos de Carvalho Moreira.

9 de Maio de 2005. — A Directora de Serviços de Administração
Geral, Eduarda Paula Régio.

Contrato n.o 982/2005 — AP. — Denunciaram os contratos de
trabalho a termo certo as profissionais abaixo mencionadas, a partir
das datas indicadas:

Despacho n.o 3707/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
10 de Março de 2005 do coordenador sub-regional de Saúde, no uso
da competência delegada:

Eva Glória Alvarez Peixoto, enfermeira — 1 de Maio de 2005.
Carla Maria Moreira Marciel, enfermeira — 13 de Maio de 2005.

Elsa Jovita Santos Gomes, enfermeira graduada — autorizado o
pedido de alteração do regime de trabalho para vinte horas semanais, por um período de dois anos, ao abrigo do n.o 1 do artigo 54.o
do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, no Centro de Saúde

(Não carecem de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.)
13 de Maio de 2005. — O Coordenador, Carlos de Carvalho
Moreira.

