6

APÊNDICE N.o 98 — II SÉRIE — N.o 136 — 18 de Julho de 2005
período de dezanove horas semanais, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de
26 de Abril, para o exercício de funções equiparadas a enfermeira
de nível 1, para o Centro de Saúde de Sacavém, com efeitos a
1 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
8 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Despacho (extracto) n.o 4302/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do presidente do conselho de administração da Região de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 16 de Maio de 2005, por delegação:
Carla Sofia Beijinha dos Santos, auxiliar de acção médica, do quadro
de pessoal do Hospital de São Francisco Xavier, S. A. — autorizada
a transferência com a categoria de auxiliar apoio e vigilância, para
o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde
de Odivelas. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 4303/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Lisboa de
7 de Maio de 2005:
Maria Fernanda Guedes Teixeira, assistente administrativa especialista, do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro
de Saúde de Sacavém — autorizada a transferência para o quadro
do Centro de Saúde de Mafra. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
15 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Sub-Região de Saúde de Santarém
Despacho (extracto) n.o 4304/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 2 de Junho de 2005:
Maria do Carmo Teixeira Félix Nunes, do Centro de Saúde de Benavente — autorizada a nomeação na categoria/carreira de telefonista,
após concurso interno de ingresso. (Excluído de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
3 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4305/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 9 de Junho de 2005:
Fedra Isabel Fróis Figueiredo Rato — autorizada a nomeação na categoria de assistente administrativo principal, da carreira de assistente
administrativo, após concurso interno limitado, nos termos do
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, para o
Centro de Saúde de Almeirim. (Excluído de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
13 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4306/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 9 de Junho de 2005:

n.o 427/89, de 7 de Dezembro, para o Centro de Saúde de Almeirim.
(Excluídos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4308/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 8 de Julho de 2005:
Mariana da Natividade Canastra Teodoro da Silva Ramos e Maria
Filomena Duarte Simões Marcelino Silva — autorizadas as nomeações na categoria de assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo após concurso interno de acesso
limitado, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, para o Centro de Saúde de Rio Maior. (Excluídos
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4309/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 19 de Maio de 2005, no
uso de subdelegação de competências:
Ana Sofia da Silva Martinho Inácio — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com a nova redacção dada pelo n.o 1 do Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, e da circular normativa n.o 2/2000, de 23 de Março,
do DRHS, da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002,
de 18 de Maio, e da alínea b) do n.o 9 da circular normativa
n.o 9/2002, de 22 de Maio, do DMRS, como enfermeira para exercer
funções no Centro de Saúde de Benavente, com início em 7 de
Maio de 2005. (Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
14 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.

Sub-Região de Saúde de Setúbal
Deliberação n.o 2494/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Sónia Maria Caçador Ganhão Torrado — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do
n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes à categoria
de assistente administrativo, no Centro de Saúde de Corroios, com
a remuneração mensal de E 631,15, com efeitos a 26 de Abril de
2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 2495/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Zulmira Marques Oliveira, Branca Maria dos Santos Ferreira e Maria
Isabel Matos Cotovio Milheiriço — autorizadas as nomeações na
categoria de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, após concurso interno de acesso limitado, nos
termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
para o Centro de Saúde de Torres Novas. (Excluídos de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Lina Maria Saramago Mendes Madrugada Nobre — autorizada a
renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses,
ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes
à categoria de assistente administrativo, no Centro de Saúde de
Corroios, com a remuneração mensal de E 631,15, com efeitos a
16 de Maio de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)

13 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.

2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Despacho (extracto) n.o 4307/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 8 de Junho de 2005:

Deliberação n.o 2496/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Odete Lucas Sequeira Costa, Maria da Graça Figueira Martins Correia
Faustino Pinho e Maria Antónia Jesus Vaz Constantino — autorizadas as nomeações na categoria de assistente administrativa especialista, na carreira de assistente administrativo, após concurso
interno de acesso limitado, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei

Susete do Rosário Sobral dos Santos Charrão — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional
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de Saúde, aprovado pelos Decretos-Lei n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, para desempenhar funções inerentes
à categoria de auxiliar de apoio e vigilância no Centro de Saúde
de Bonfim, com a remuneração mensal E 450,37, com efeitos a
2 de Junho de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 2497/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
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ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a 1
de Maio de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 2502/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Maria da Conceição Reynaldo Flórido Álvaro — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril para desempenhar funções inerentes à
categoria de motorista de ligeiros, no Centro de Saúde de Palmela,
com a remuneração E 450,37, com efeitos a 2 de Junho de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia.)

Lenea Maria dos Ramos — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo por três meses, para desempenhar as funções
inerentes à categoria de auxiliar de apoio e vigilância, com a remuneração mensal de E 450,37, no Centro de Saúde de Santiago do
Cacém, ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, e Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a 15 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Deliberação n.o 2498/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Deliberação n.o 2503/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Maria Fernanda Varela Casqueiro Rodrigues — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao
abrigo do n.o 4 do artigo 18.o 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, para desempenhar funções inerentes
à categoria de telefonista, no Centro de Saúde de Baixa da Banheira,
com a remuneração mensal E 421,82, com efeitos a 1 de Maio
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)

Ana Paula Marino Pereira — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo por três meses, para desempenhar as funções
inerentes à categoria de auxiliar de apoio e vigilância, com a remuneração mensal de E 450,37, no Centro de Saúde de Bomfim, ao
abrigo do n.o 4 do artigo 18.o 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 17 de Abril de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Deliberação n.o 2499/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Deliberação n.o 2504/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Vítor Manuel Barreto e Silva — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo por três meses para desempenhar as
funções inerentes à categoria de motorista de ligeiros no Centro
de Saúde de Amora, com a remuneração mensal de E 450,37, no
Centro de Saúde de Amora, ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, com efeitos a 1 de Maio de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia.)

Maria de Lurdes dos Santos Silva — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses, para desempenhar
as funções inerentes à categoria de auxiliar de apoio e vigilância,
com a remuneração mensal de E 450,37, no Centro de Saúde de
Santiago do Cacém, ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o 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 15 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Deliberação n.o 2500/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Deliberação n.o 2505/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

José Joaquim Sobreira Mendonça — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses para desempenhar
as funções inerentes à categoria de motorista de ligeiros, com a
remuneração mensal de E 450,37, no Centro de Saúde de Corroios,
ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a 17
de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)

Patrocínia da Conceição Fusco Guerra — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo por três meses, para desempenhar as funções inerentes à categoria de auxiliar de acção médica,
com a remuneração mensal de E 450,37, no Centro de Saúde de
Sesimbra, ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o 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 1 de Maio
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

2 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Deliberação n.o 2501/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Deliberação n.o 2506/2005 — AP. — Por deliberação de 19 de
Maio de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:

Samuel Alexandre Macieira Santos — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses, para desempenhar
as funções inerentes à categoria de motorista de ligeiros, com a
remuneração mensal de E 450,37, no Centro de Saúde de Seixal,

Cláudia Maria Pereira Rocha Sequeira Neto — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo por três meses, para
desempenhar as funções inerentes à categoria de assistente administrativo, com a remuneração mensal de E 631,15, no Centro de

