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três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A 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, com efeitos a partir
de 11 de Agosto de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
11 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
o

a

Despacho (extracto) n. 3794/2005 (2. série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração deste Hospital
de 8 de Julho de 2004, ratificada por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 5 de Janeiro de 2005:
Ana Rita Henriques Marques Freitas Nunes Rocha, assistente administrativa — autorizada a celebração de contrato de trabalho a
termo certo pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo
18.o-A 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, com efeitos a partir de 10 de Julho de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3795/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 16 de Março de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 12 de Janeiro de 2005:
Tânia Filipa dos Santos Rosa Calhaço, assistente administrativa — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo
certo pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 4 de Fevereiro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3796/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 15 de Abril de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 12 de Janeiro de 2005:
Vanessa Clara da Silva Costa, assistente administrativa — autorizada
a renovação do contrato de trabalho a termo certo pelo prazo de
três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 24 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3797/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do serviço de gestão de recursos
humanos de 28 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 12 de Janeiro de 2005:
Teresa Sofia Carriço Gouveia, assistente administrativa — autorizada
a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 5 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
o

a

Despacho (extracto) n. 3798/2005 (2. série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 12 de Março de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 12 de Janeiro de 2005:
Tânia Alexandra Santos Cavaco, assistente administrativa — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo

de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 13 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3799/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 25 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 12 de Janeiro de 2005:
Tiago Miguel Silva Francisco, assistente administrativo — autorizada
a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 2 de Maio de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3800/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do serviço de gestão de recursos
humanos de 18 de Outubro de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 12 de Janeiro de 2005:
Olga Fernanda da Graça Pardal Domingues, assistente administrativa — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de
Abril, com efeitos a partir de 7 de Agosto de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3801/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 31 de Junho de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 12 de Janeiro de 2005:
Helena Isabel Almeida de Jesus, assistente administrativa — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 10 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Hospital de São João
Contrato (extracto) n.o 984/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 19 de Janeiro de 2005, foi autorizada
a celebração de contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, a partir da data que se indica, com as enfermeiras abaixo
mencionadas, a remunerar por referência ao escalão 1 da tabela indiciária do grupo de pessoal de enfermagem:
Elsa Maria Torres Carneiro — 13 de Fevereiro de 2005.
Nicole Lamares Gomes — 2 de Fevereiro de 2005.
10 de Maio de 2005. — O Administrador Executivo, Henrique Carvalho da Silva.
Despacho (extracto) n.o 3802/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração de 24 de Fevereiro de 2005,
foram nomeados, em comissão de serviço, para os cargos de director

