24

APÊNDICE N.o 98 — II SÉRIE — N.o 136 — 18 de Julho de 2005

Maria José Racha Lanita — 25 de Abril de 2005.
Paula Maria Correia Almeida Silva — 25 de Abril de 2005.
Marisa Fátima Costa Lopes — 1 de Maio de 2005.
Anabela Santos Gomes — 2 de Maio de 2005.
Enfermeiros de nível I:
Sandra Oliveira Figueiredo — 26 de Abril de 2005.
Núria Alexandra Simões Silva — 8 de Maio de 2005.
Jorge Taveiro Pinho — 2 de Maio de 2005.
Climério Jorge Ferreira Albuquerque — 2 de Maio de 2005.
Administradora hospitalar de 3.a classe:
Carla Alexandra Gomes Lince Gonçalves — 3 de Maio de 2005.
Técnicos de diagnóstico e terapêutica:
Pedro Lucas Santos Carvalho Pereira Fonseca — 1 de Maio de 2005.
Paula Cristina Ribeiro Lopes — 2 de Maio de 2005.
6 de Junho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Mário Bernardino.

Hospital de Santa Maria
Aviso (extracto) n.o 4931/2005 (2.a série) — AP:
Luís Pedro Araújo Teixeira, auxiliar de acção médica do quadro de
pessoal deste Hospital — exonerado, a seu pedido, com efeitos a
28 de Maio de 2005.
1 de Junho de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Aviso n.o 4932/2005 (2.a série) — AP:
António Mendes, enfermeiro graduado — cessa o regime de acumulação de funções em que se encontrava neste Hospital, com efeitos
a 16 de Maio de 2005.
8 de Junho de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Deliberação (extracto) n.o 2553/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 25 de Maio de 2005:

com efeitos a partir de 26 de Julho de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 4356/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do serviço de gestão de recursos
humanos de 14 de Outubro de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 5 de Janeiro de 2005:
Vítor Manuel Delgado Andrade, técnico de informática de nível 1,
grau 1 — 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 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 partir de 26 de Abril de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 4357/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador do conselho de administração de 25 de Agosto
de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 26
de Janeiro de 2005:
Filomena Fátima Oliveira Pombares, auxiliar de acção médica — 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 12 de Agosto de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
31 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 4358/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador do administrador executivo 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 26 de
Janeiro de 2005:

Maria João Seguro dos Reis Silva, enfermeira-chefe do quadro de
pessoal deste Hospital — autorizada a passagem ao regime de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais, nos termos do
n.o 3 do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro,
com efeitos a 25 de Maio de 2005.

Maria Margarida Baltazar Ferreira Pinheiro, auxiliar de acção
médica — 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 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 partir de 5 de Abril de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

31 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 4354/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 10 de Março de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 26 de Janeiro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 4359/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da chefe de divisão de administração de pessoal
de 8 de Abril de 2004, ratificado por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 26 de Janeiro de 2005:

Sara Raquel Pereira Barbosa, auxiliar de acção médica — 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 Janeiro 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 4355/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador do conselho de administração de 29 de Julho
de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 26
de Janeiro de 2005:
Sónia Marília Tomás Medeiros Pina, auxiliar de acção médica — 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 pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.os 68/2000, de 26 de Abril,

Maria Elisabete Lima Martins Moreira, auxiliar de acção
médica — 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 28 de Setembro de 2003. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 4360/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração de 29 de Abril
de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 26
de Janeiro de 2005:
Maria da Graça Fortunato Henriques Quintas, auxiliar de acção
médica — 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

