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Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20
de Abril de 2005:
Susana Isabel Figueira Capucho, assistente administrativa — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, por três
meses, não renovável, celebrado ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e, posteriormente, pelo
Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a 18 de Janeiro
de 2005, a que corresponde o vencimento mensal de E 631,15.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Maio de 2005. — A Administradora, Margarida Jordão.

Hospitais Civis de Lisboa

de 8 de Novembro, a seguinte profissional de enfermagem destes
Hospitais:
Serviço de dermatologia:
Maria Alice Pais.
Por despacho do conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra, passam a praticar o regime de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a partir de 1 de
Maio de 2005, e por um período de seis meses, nos termos do
artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, os seguintes
profissionais de enfermagem destes Hospitais:
Serviço de cirurgia obstétrica:
Maria de São José Ferreira.

Hospital de Curry Cabral
Despacho n.o 3717/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital de Curry Cabral de 12 de
Abril de 2005:
Bruno André da Cunha Matos, técnico de anatomia patológica, citológica e tanatológica em regime de contrato de trabalho a termo
certo no Instituto Português de Oncologia — nomeado, após concurso externo geral de ingresso, técnico de 2.a classe de anatomia
patológica, citológica e tanatológica, escalão 1, índice 114, do quadro
de pessoal do Hospital de Curry Cabral.
12 de Maio de 2005. — A Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Helena Maria Tiago Cordeiro Camilo Martins.

Serviço de neurologia III:
Alda Maria Cavaleiro Melo.
Licínio Bernardes Madeira.
Serviço de oftalmologia:
Maria de Fátima Almeida Pacheco Canais.
Serviço de ortopedia D:
José Luís Rebelo Chainça.
Serviço de diálise:
Maria Clarinda Santos Vieira.

Hospital de D. Estefânia

Serviço de gastro M.:

Deliberação n.o 2196/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia de 11 de Maio
de 2005:

Maria José Almeida Abrantes.

Elza Conceição Roque Antunes e Marina Isabel Chumbinho de Albuquerque, assistentes da carreira de técnico superior de saúde, área
funcional de farmácia — nomeadas, precedendo concurso, assistentes da carreira de técnico superior de saúde, área funcional de
farmácia, escalão 1, índice 120, do quadro do Hospital de D. Estefânia. A presente nomeação produz efeitos a 11 de Maio de 2005,
nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do
Procedimento Administrativo.

Patrícia Maria Madeira Mendes Paulo.

19 de Maio de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Despacho n.o 3718/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Abril de 2005:
Ratificada a celebração e a renovação de contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a alteração introduzida
pelo n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, por um período de três meses, com
as seguintes profissionais para o exercício de funções
correspondentes:
Marina Isabel Chumbinho de Albuquerque, assistente da carreira de
técnico superior de saúde, área funcional de farmácia:
Período inicial — 25 de Março de 2004;
Primeira renovação — 25 de Junho de 2004;
Período inicial — 28 de Setembro de 2004;
Primeira renovação — 28 de Dezembro de 2004.
Patrícia Alexandra Teixeira Silva, técnica superior de 2.a classe, área
funcional de serviço social:
Primeira renovação — 9 de Novembro de 2004.

Serviço de ORL:

Serviço de cirurgia III M.:
Maria Marta Leal Couto Machado.
Serviço de UCIC:
Gracinda Maria Rodrigues Manso.
Por despacho do conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra, passa a praticar o regime de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a partir de 1 de
Maio de 2005, nos termos do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91,
de 8 de Novembro, a seguinte profissional de enfermagem destes
Hospitais:
Serviço de cirurgia cardiotorácica:
Mara Sofia dos Santos Almeida.
Por despacho do conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra, passa a praticar o regime de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a partir de 11 de
Maio de 2005, nos termos do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91,
de 8 de Novembro, a seguinte profissional de enfermagem destes
Hospitais:
Serviço de cirurgia cardiotorácica:
Maria Luísa Soares Rodrigues Carvalheiro Santinho.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Reis Marques.

20 de Maio de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.

Despacho n.o 3720/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra
de 21 de Abril de 2005:

Hospitais da Universidade de Coimbra

Dr. Carlos Alberto Quental de Lemos — nomeado na categoria de
assistente graduado de oftalmologia do quadro de pessoal destes
Hospitais, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Maio de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Despacho n.o 3719/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra,
passa a praticar o regime de horário acrescido de quarenta e duas horas
semanais, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2005, e por um período
de seis meses, nos termos do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91,

16 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Reis Marques.

