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APÊNDICE N.o 98 — II SÉRIE — N.o 136 — 18 de Julho de 2005
indica, ao auxiliar de apoio e vigilância abaixo mencionado,
a remunerar por referência ao escalão 1 da tabela indiciária
do grupo de pessoal dos serviços gerais:

André Rodrigues Sousa — 6 de Abril de 2005.
13 de Junho de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 4394/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração de 27 de Maio de 2005:
Carminda Maria Almeida Teixeira da Silva — autorizada a nomeação
definitiva para o lugar de técnico especialista de farmácia, da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal
deste hospital, ficando exonerada do cargo anterior, a partir da
data da aceitação de nomeação.
Rui Alberto Fernandes Antunes Viana — autorizada a nomeação definitiva para o lugar de técnico fisioterapêuta de 1.a classe, da carreira
técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal deste
Hospital, ficando exonerada do cargo anterior, a partir da data
da aceitação de nomeação.
(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2005. — A Chefe de Repartição do Serviço de Recursos Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 4395/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração de 20 de Maio de 2005:
Maria Luísa Azevedo Campo — autorizada a nomeação definitiva
para o lugar de chefe de secção, do grupo de pessoal administrativo,
do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerada do cargo
anterior a partir da data da aceitação da nomeação. (Isento de
declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2005. — A Chefe de Repartição do Serviço de Recursos Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 4396/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração deste hospital de 20 de Abril
de 2005:
Joaquina Maria Pinto da Silva, técnica superior de 1.a classe, da carreira de pessoal técnico superior de regime geral, do quadro de
pessoal deste Hospital, colocada no serviço de ginecologia, unidade
de medicina da reprodução — autorizado o pedido de licença sem
vencimento de longa duração, nos termos do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, a partir de 15 de Maio de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Junho de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 4397/2005 (2.a série) — AP. — Por
despachos do conselho de administração de 25 de Maio de 2005:
Miguel José Choupina Pereira — nomeado, por concurso, para o cargo
de assistente de cirurgia plástica e reconstrutiva da carreira médica
hospitalar do quadro de pessoal deste Hospital, por conveniência
urgente de serviço, ao abrigo do n.o 1 do artigo 127.o e alínea a)
do n.o 2 do artigo 18.o do Código do Procedimento Administrativo.
Pedro Bernardo Torres Pinto Almeida — nomeado, por concurso,
para o cargo de assistente de cardiologia da carreira médica hospitalar do quadro de pessoal deste hospital, por conveniência de
serviço, ao abrigo do n.o 1 do artigo 127.o e da alínea a) do n.o 2
do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo.
(Isentos de declaração de conformidade do Tribunal de
Contas.)
9 de Junho de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 4398/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração de 31 de Maio de 2005:
Luís Jorge Rodrigues Gaspar, enfermeiro graduado, da carreira de
enfermagem, do quadro de pessoal deste Hospital — autorizada
a redução de horário ao abrigo do artigo 11.o do Decreto-Lei
n.o 259/98, de 18 de Agosto, com efeitos a partir de 1 de Julho
de 2005.
14 de Junho de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

Rectificação n.o 360/2005 — AP. — Por ter havido lapso na
publicação inserta no apêndice n.o 66 ao Diário da República, 2.a série,
n.o 91, de 11 de Maio de 2005, a p. 31, o despacho (extracto)
n.o 827/2005 (2.a série) — AP, referente à nomeação definitiva para
o lugar de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde comunitária, rectifica-se que onde se lê «Maria Manuela do Rio Ribeiro
Castro» deve ler-se «Maria Manuela do Rio Ribeiro Castro».
E por ter havido lapso na publicação inserta no apêndice n.o 40
ao Diário da República, 2.a série, n.o 59, de 24 de Março de 2005,
a p. 27, o despacho (extracto) n.o 1700/2005 (2.a série) — AP, referente
à nomeação definitiva para o lugar de assistente, ramo de farmácia,
rectifica-se que onde se lê «nomeação provisória» deve ler-se «nomeação definitiva».
14 de Junho de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

Hospital de São José de Fafe
Deliberação n.o 2554/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 17 de Maio de 2005, por aplicação do
artigo 64.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, são nomeados enfermeiros formadores em serviço:
Ana Maria Gonçalves Machado Reis — cirurgia.
Fernanda Maria Soares Mota — bloco operatório.
Paula Ricardina Costa Vieira de Castro — ortopedia.
Emília da Piedade Monteiro Carvalho — medicina interna.
8 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
José Alberto Dias dos Santos.
Deliberação n.o 2555/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte
de 19 de Maio de 2005:
José Ricardo Carvalho Leite Silva e Maria Esmeralda Marinho
Pinto — ratificado a celebração do contrato de trabalho a termo
certo, pelo período de três meses, renovável por igual período de
tempo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, para o exercício de funções de auxiliar de apoio e vigilância, com efeitos a 9 de Fevereiro de 2005,
escalão 1, índice 142.
9 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
José Alberto Dias dos Santos.
Deliberação n.o 2556/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte
de 19 de Maio de 2005:
Carlos Manuel Vaz da Costa e Miguel da Silva Tavares — ratificada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo período
de três meses, renovável por igual período de tempo, ao abrigo
do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para o exercício de funções de auxiliar de apoio
e vigilância, com efeitos a 9 e 14 de Fevereiro de 2005, escalão 1,
índice 114.
9 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
José Alberto Dias dos Santos.
Deliberação n.o 2557/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de São José de Fafe de 9 de Junho
de 2005, publica-se a renovação/nomeação de chefia de equipa/urgência pelo período de um ano:
Nome

Dr. José Alberto D. Santos
Dr. Gentil Dias Coelho . . . .
Dr. António Luís O. Cunha
Dr.a Vigínia da Conceição
Cunha.
D r .a M a r i a J o ã o T . C .
Andrade.
Dr.a Maria João M. Peixoto

Categoria

Data de início

Chefe de Serviço de
Med. Interna.
Ass. Graduado de Med.
Interna.
Ass. Graduado Med.
Interna.
Ass. Graduada de Med.
Interna.
Assistente de Med.
Interna.
Assistente de Med.
Interna.

1-8-2005
1-12-2005
1-5-2005
1-2-2005
1-5-2005
1-6-2005

9 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
José Alberto Dias dos Santos.

