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Despacho n.o 4403/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
28 de Abril de 2005 do presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Norte:
Ana Rita Alcântara Gonçalves — autorizada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo, com a categoria de técnico de análises
clínicas, ao abrigo do n.o 3 do artigos 18.o e 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de
Abril, pelo prazo de três meses renovável por mais três com início
a 1 de Fevereiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
25 de Maio de 2005. — O Administrador, Manuel Ribeiro dos Santos.

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

lises clínicas e saúde pública), do quadro de pessoal da Delegação
do Porto do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge — autorizado nos termos dos artigos 79.o e 82.o, n.o 1, do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 13 de Março, o regresso da situação de licença sem
vencimento de longa duração.
11 de Maio de 2005. — O Director, Manuel Gomes Afonso.
Despacho n.o 4405/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 3 de Junho de 2005:
João Paulo Fernandes Teixeira, assistente de investigação — nomeado, definitivamente, após obtenção do doutoramento
em área específica adequada, na categoria de investigador auxiliar,
do quadro de pessoal da Delegação do INSA.

Delegação do Porto
Despacho n.o 4404/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
20 de Abril de 2005 da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde:
Aida Margarida Carvalho Mendes Loureiro, técnica especialista da
carreira do pessoal técnico diagnóstico e terapêutica (profissão aná-

A presente nomeação produz efeitos a 11 de Março de 2005, de
acordo com o n.o 4 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 219/92, de
15 de Outubro.
9 de Junho de 2005. — O Director, Manuel Gomes Afonso.

