24

APÊNDICE N.o 25 — II SÉRIE — N.o 37 — 22 de Fevereiro de 2005

de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 5 de Dezembro de 2003. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

tos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 4 de Junho de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

30 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 1020/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 19 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004:

Despacho (extracto) n.o 1025/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da chefe de divisão de administração de pessoal,
por subdelegação de competências, de 26 de Fevereiro de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004:

Marta João Pires Alves, assistente administrativa — autorizada a celebração 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 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 Abril de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Manuel António Relvas Caetano, assistente administrativo — autorizada a celebração 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 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 Janeiro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

30 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 1021/2005 (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 7 de Julho de 2004:

Despacho (extracto) n.o 1026/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador do conselho de administração do Hospital de
Santa Maria de 22 de Abril de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004:

Iva Margarida Martins Craveiro Fonseca, assistente administrativa —
autorizada a celebração 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 pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 22 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Pedro Nuno de Almeida Aguiar e Machado Leite, assistente administrativo — autorizada a celebração 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
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de
Abril, com efeitos a partir de 15 de Junho de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

30 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 1022/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 19 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004:

Despacho (extracto) n.o 1027/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador do conselho de administração do Hospital de
Santa Maria de 3 de Junho de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004:

Patrícia Conceição Neto Joaquim, assistente administrativa — autorizada a celebração 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 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 Abril de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
29 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1023/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 28 de Abril de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004:
Elisabete Maria Oliveira Figueiredo, assistente administrativa — autorizada a celebração 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 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 Abril de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
29 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1024/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador do conselho de administração do Hospital de
Santa Maria de 9 de Junho de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004:
Luísa Andreia Gonçalves Albuquerque, assistente administrativa —
autorizada a celebração 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 pelos Decre-

Sandra Marina Pimenta Vicente, assistente administrativa — autorizada a celebração 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 1 de Junho de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
30 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1028/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador do conselho de administração do Hospital de
Santa Maria de 17 de Junho de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004:
Paulo Jorge Fortes Esteves, assistente administrativo — autorizada a
celebração 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 pelos Decretos-Leis n.os 53/98,
de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir
de 17 de Junho de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
30 de Dezembro de 2004. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 1029/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 27 de Abril de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 30 de Junho de 2004:
André Eduardo Santos Bexiga, técnico de informática, nível 1,
grau 1 — 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

