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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extracto) n.o 3270/2006 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Mestre Rui Pedro Sobral de Almeida Pereira Ferreira — autorizada
a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente
conveniência de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu,
Escola Superior Agrária, como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial (30 % do vencimento de professor-adjunto
em tempo integral), com início em 17 de Outubro de 2005, por
cinco meses.
23 de Janeiro de 2006. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 3271/2006 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Dezembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciado Luís Filipe Gomes Ferreira — autorizada a celebração de
contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior
de Saúde, como equiparado a assistente, em regime de tempo parcial
(60 % do vencimento de assistente do 1.o triénio em tempo integral),
para os meses de Dezembro de 2005 e Janeiro e Fevereiro de
2006.
24 de Janeiro de 2006. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 3272/2006 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciada Maria Odete Pereira Amaral — autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior
de Saúde, como equiparada a assistente, em regime de tempo parcial
(60 % do vencimento de assistente do 1.o triénio em tempo integral),
para os meses de Dezembro de 2005 e Janeiro e Fevereiro de
2006.
24 de Janeiro de 2006. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 3273/2006 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciado Rui Manuel Tavares Dionísio — autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior
de Saúde, como equiparado a assistente, em regime de tempo parcial
(60 % do vencimento de assistente do 1.o triénio em tempo integral)
para os meses de Junho e Julho de 2005.
24 de Janeiro de 2006. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 3274/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Outubro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciada Maria de Lurdes Almeida Ferreira — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola
Superior de Saúde, como equiparada a assistente, em regime de
tempo parcial (60 % do vencimento de assistente do 1.o triénio
em tempo integral), para os meses de Dezembro de 2005 e Janeiro
e Fevereiro de 2006.
24 de Janeiro de 2006. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 3275/2006 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Janeiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de
Viseu:
Manuel Ferreira de Abreu, motorista de ligeiros do quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros — nomeado, precedendo concurso,
motorista de ligeiros, para o quadro da Escola Superior de Saúde
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do Instituto Politécnico de Viseu, com início à data da aceitação
do lugar e após a publicação do extracto no Diário da República.
26 de Janeiro de 2006. — O Vice-Presidente, Daniel Marques da
Silva.
Despacho (extracto) n.o 3276/2006 (2.a série). — Por despacho
de 25 de Janeiro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de
Viseu:
Mestre Olivério Paiva Ribeiro, enfermeiro-chefe do quadro do Hospital de São Teotónio, E. P. E., Viseu — nomeado, precedendo
concurso, professor-adjunto de nomeação provisória, em comissão
de serviço extraordinária, para o quadro da Escola Superior de
Saúde do Instituto Politécnico de Viseu, com efeitos à data da
publicação do extracto no Diário da República.
26 de Janeiro de 2006. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, E. P. E.
Despacho n.o 3277/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Centro de 30 de Novembro de 2005:
Nélson Emanuel Rodrigues Ferreira, enfermeiro do quadro de pessoal
deste Hospital — autorizada a prorrogação da requisição por mais
um ano no Hospital de Júlio de Matos, ao abrigo do previsto no
artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e da
competência subdelegada na alínea d) do n.o 1.3 do despacho
n.o 21 431/2005, de 14 de Setembro, da Secretária de Estado Adjunta
e da Saúde, com efeitos a 1 de Outubro de 2005. (Não está sujeito
à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1,
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
19 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Secção, Maria Margarida
Nogueira Marques.

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA, GUIMARÃES, E. P. E.
Deliberação n.o 202/2006. — Por deliberações do conselho de
administração deste Hospital de 23 de Novembro de 2005 e de 10
de Janeiro de 2006, esta última ao abrigo da competência estabelecida
na alínea o) do n.o 1 do artigo 7.o dos estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.o 233/2005, de 29 de Dezembro:
Júlia Adelaide Pitrez Ferreira Lopes, assistente graduada de ginecologia/obstetrícia do quadro de pessoal deste Hospital — autorizada a passagem ao regime especial de prestação de trabalho designado por semana de quatro dias, com início em 1 de Novembro
de 2005, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.o 325/99, de 18
de Agosto. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
17 de Janeiro de 2006. — Pelo Conselho de Administração, a Administradora, Cristina Carvalho.

HOSPITAL DE SÃO JOÃO, E. P. E.
Despacho (extracto) n.o 3278/2006 (2.a série). — Por despacho
do conselho de administração de 4 de Janeiro de 2006:
Joaquim António Lima Oliveira Alves — nomeado, por concurso, para
o cargo de chefe de serviço de cirurgia geral da carreira médica
hospitalar do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerado
do cargo anterior, após aceitação de nomeação.
Por despacho do conselho de administração de 13 de Janeiro de
2006:
Carla Cristina Gonçalves Teixeira e Susana da Costa Nunes
Penas — nomeadas, por concurso, para o cargo de assistente de
oftalmologia da carreira médica hospitalar, do quadro de pessoal
deste Hospital.
(Isentos de declaração de conformidade do Tribunal de
Contas.)
25 de Outubro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

