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de pessoal do Centro de Saúde da Covilhã, com efeitos a 23 de
Maio de 2005.

9 de Junho de 2005. — Pelo Coordenador, o Chefe de Divisão
dos Recursos Humanos, Albino Evangelista Fernandes João.

Sub-Região de Saúde de Coimbra
Deliberação n.o 2483/2005 — AP. — Por deliberação de 29 de
Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro, ratificado pela mesma deliberação:
Jorge Daniel Santos Ferreira, motorista de ligeiros — autorizada a
renovação, por um período de três meses, com efeitos a 24 de
Abril de 2005, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado
em 24 de Janeiro de 2005.
Catarina Isabel Santos Almeida, motorista de ligeiros — autorizada
a renovação, por um período de três meses, com efeitos a 10 de
Abril de 2005, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado
em 10 de Janeiro de 2005.
Sara Margarida Almeida Soares, auxiliar de apoio e vigilância — autorizada a renovação, por um período de três meses, com efeitos
a 6 de Abril de 2005, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 6 de Janeiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
13 de Junho de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Despacho n.o 4296/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
30 de Maio de 2005 do coordenador sub-regional de Saúde de Coimbra
por subdelegação foi autorizada a nomeação, decorrente de concurso,
na categoria de assistente de saúde pública, para lugar do quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro/Sub-Região de Saúde de Coimbra, constante da Portaria n.o 772-B/96, de
31 de Dezembro, publicado no Diário da República, 1.a série-B, n.o 302,
de 31 de Dezembro de 1996, ao profissional a seguir mencionado:
Centro de Saúde de Oliveira do Hospital:
Dr. Lúcio Teixeira Dias de Menezes de Almeida, escalão 1, índice 120,
com efeitos a partir da data da publicação no Diário da República — lugar de quadro nunca provido. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2005. — Pelo Coordenador, a Directora de Serviços,
Adelaide Maria Carvalho China.
Despacho n.o 4297/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
6 de Abril de 2005 do coordenador sub-regional de Saúde, ratificado
por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro:
Helena Maria Sá Guerreiro Palma, enfermeira, nível 1 — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, por um período
de três meses, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A, do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, com início em 12 de Abril de 2005 para o Centro
de Saúde de Montemor-o-Velho.
Patrícia Graça Gonçalves Cordinhã, enfermeira, nível 1 — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, por um período
de três meses nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A, do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, com início em 12 de Abril de 2004, para o Centro
de Saúde de Montemor-o-Velho.
Mónica Catarina Martins Tavares, enfermeira, nível 1 — autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, por um período
de três meses nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A, do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, com início em 12 de Abril de 2004, para o Centro
de Saúde de Soure.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2005. — Pelo Coordenador, a Directora de Serviços,
Adelaide Maria Carvalho China.
Rectificação n.o 356/2005 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão o despacho n.o 3083/2005 (2.a série) — AP, no Diário da
República, 2.a série, n.o 70, de 19 de Maio de 2005, rectifica-se que
onde se lê:
«Centro de Saúde de Cantanhede:
Dr. Luís António Lopes Boavista Fernandes, escalão 1, índice 120,
com efeitos a 15 de Março de 2005, em lugar de quadro deixado
vago aquando do falecimento do Dr. Carlos Alberto Soares
Cavadas.»

deve ler-se:
«Centro de Saúde de Cantanhede:
Dr. Luís António Lopes Boavida Fernandes, escalão 1, índice 120,
com efeitos a 15 de Março de 2005, em lugar de quadro deixado
vago aquando do falecimento do Dr. Carlos Alberto Soares
Cavadas.»
6 de Junho de 2005. — Pelo Coordenador, a Directora de Serviços,
Adelaide Maria Carvalho China.

Sub-Região de Saúde da Guarda
Despacho n.o 4298/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
29 de Abril de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro:
Carina Joana Tina Melhorado — autorizada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo pelo período de três meses, com início
a 1 de Junho de 2005, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 18.o
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, para o exercício de funções equiparadas a enfermeira, na Sub-Região de Saúde da Guarda/Centro de Saúde de
Vila Nova de Foz Côa/Extensões, correspondendo-lhe o escalão 1,
índice 114, da tabela do NSR, praticando o horário de trinta e
cinco horas semanais.
2 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho de
Pina.

Sub-Região de Saúde de Leiria
Despacho n.o 4299/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação
de 29 de Abril de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro, por delegação:
João Miguel Ferreira Alves — contratado para exercer funções inerentes à categoria de motorista de ligeiros, carreira de pessoal auxiliar, em regime de contrato de trabalho a termo certo, pelo período
de três meses, eventualmente renovável por um único e igual
período, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, e do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, para os serviços de âmbito sub-regional, da Sub-Região de
Saúde de Leiria, com efeitos a 16 de Maio de 2005.
3 de Junho de 2005. — O Coordenador, Luís Armando da Silva
Morato.
Despacho n.o 4300/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
23 de Maio de 2005 do presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro, e por deliberação
de 25 de Novembro de 2004 do conselho de administração do Hospital
de Alcobaça, por delegação:
Luís Filipe da Silva Amaro, enfermeiro graduado do quadro de pessoal
do Hospital de Alcobaça — autorizada a transferência para o quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde de Leiria, Centro de Saúde
da Nazaré.
15 de Junho de 2005. — O Coordenador, Luís Morato.

Sub-Região de Saúde de Viseu
Despacho n.o 4301/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
17 de Dezembro de 2001 do subdirector-geral no uso da competência
delegada pelo Secretário de Estado da Saúde:
Dr.a Maria do Céu Moura Lourenço, médica interna do internato
complementar de clínica geral — autorizada a nomeação em regime
de comissão de serviço extraordinária, por urgente conveniência
de serviço, ao abrigo do disposto no artigo 24.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção introduzida pelo
Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, com efeitos a partir de
1 de Janeiro de 2002.
8 de Junho de 2005. — O Coordenador, José Manuel Henriques
Mota de Faria.
Rectificação n.o 357/2005 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão o despacho n.o 2887/2002 (2.a série) — AP, publicado no
apêndice n.o 39 ao Diário da República, 2.a série, n.o 77, de 2 de
Abril de 2002, rectifica-se que onde se lê:
«Autorizados os contratos administrativos de provimento, por
urgente conveniência de serviço, aos internos do internato com-

