N.o 103 — 30 de Maio de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Análises clínicas
da

LABOESTE — Laboratório de Análises Clínicas Bombarral, L. ,
transfere o laboratório sediado no Bombarral — Avenida de Inocência Cairel Simão, 35, rés-do-chão — para Bombarral — Avenida
de Inocência Cairel Simão, 24, F.
Centro de Histocompatibilidade do Sul — transfere o laboratório
sediado em Lisboa — Campo de Santana, 130 — para Lisboa — Alameda das Linhas de Torres, 117.
Análises de imunologia
Centro de Histocompatibilidade do Sul — transfere o laboratório
sediado em Lisboa — Campo Santana, 130 — para Lisboa — Alameda das Linhas de Torres, 117.
Hemodiálise
EGIDIAL — Centro Diálises, L.da — transfere o consultório sediado
na Guarda — Rua de Alexandre Herculano, 3.o bloco, cave e subcave — para Guarda — Estrada do Alvendre, junto à variante do
IP 5.
Cancho, L.da — transfere o consultório sediado em Coimbra — Rua
de Aveiro, lote 5 (anexo) — para Coimbra — Rua de António Sérgio, sem número, Zona Industrial da Pedrulha.
SNS — Sociedade Nefrológica do Sul, S. A. — exclui do acordo o consultório sediado no Barreiro — Casquilhos — Bairro dos Castanheiros, lote 69.
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os dossiers relativos aos diferentes actos a praticar pelas
entidades intervenientes.
2) Requisitos:
Licenciatura, preferencialmente em Direito;
Capacidade de comunicação;
Voluntarismo na aquisição e actualização de conhecimentos;
Boa apresentação e gosto por contacto directo com o
público;
Disponibilidade para a frequência de formação específica;
Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador;
Boa apresentação e gosto por contacto directo com o
público;
É factor preferencial experiência em funções similares;
Disponibilidade para a frequência de formação especifica;
b) Técnico profissional/assistente administrativo:
1) Funções:
Secretariar o gabinete do coordenador e efectuar o tratamento do expediente geral do Centro e fazer a gestão
do economato e gestão do fundo fixo de caixa;
Cabe ainda coordenar os horários dos técnicos de atendimento do CFE e apoiar o sistema de informação,
nomeadamente atendimento telefónico e presencial;
2) Requisitos:

Medicina física e reabilitação
Centro de Medicina Física e Reabilitação — Luzia Alves e Manuela
Silva, L.da — exclui do acordo o consultório sediado em São
Mamede de Infesta — Rua de Guerra Junqueiro, 88.
FISIGLOBO — Reabilitação, L.da — transfere o consultório sediado
em Lisboa — Avenida da Liberdade, 244, 2.o — para Lisboa — Rua
de José Farinha, 34-A (antiga Quinta do Bom Nome).
Clínica de Reabilitação da Abelheira, L.da — transfere o consultório
sediado em Viana do Castelo — Estrada da Abelheira, Largo do
Souto — para Mirandela — Avenida dos Bombeiros Voluntários,
lote 2, rés-do-chão.
Próteses estomatológicas
Ricardo Jaha — acordo denunciado com efeitos a partir de 4 de
Janeiro de 2005 — Parede — Rua dos Bombeiros Voluntários de
Carcavelos, 137, 1.o, D.
Clínicas Médicas 3, L.da — transfere o consultório sediado no Montijo — Rua de Bulhão Pato, 14, rés-do-chão — para Montijo — Rua
da Cidade de Ponta Delgada, 40.
Radiologia
Clínica Reumatológica de Coimbra, L.da — transfere o consultório
sediado em Coimbra — Rua de Miguel Torga, 361-B — para Coimbra — Rua do Brasil, 133.
SULCOR — Cuidados de Cardiologia, L.da — transfere o consultório
sediado em Évora — Rua de António José Couvinha, 19, rés-do-chão, esquerdo — para Évora — Rua de Fernanda Seno, 29, rés-do-chão, esquerdo — Horta das Figueiras.
11 de Abril de 2005. — O Director-Geral, Luís Manuel dos Santos
Pires.

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e ao Investimento
o

a

Aviso n. 5465/2005 (2. série). — O IAPMEI — Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento pretende
recrutar junto de funcionários da administração pública central, com
recurso à requisição ou destacamento, candidatos para prestar serviço
no CFE — Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal para
as referências a seguir indicadas:
a) Técnico superior (atendimento):
1) Funções:
Efectuar o primeiro contacto entre o CFE e o público
utilizador do serviço, informando e esclarecendo, através
de atendimento presencial ou telefónico, sobre constituição e direito de sociedades, licenciamentos e principais serviços das entidades intervenientes e de produtos
e serviços do Instituto;
Diagnosticar as necessidades do cliente com indicação ao
mesmo do percurso a empreender, bem como coordenar

Habilitações literárias ao nível do 12.o ano;
Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador;
Boa apresentação e gosto por contacto directo com o
público;
Capacidade de desenvolver e actualizar conhecimentos;
Disponibilidade para a frequência de formação específica;
É factor preferencial ter carta de condução de ligeiros.
Formalização de candidaturas:
a) As candidaturas deverão ser dirigidas à directora de Recursos
Humanos e enviadas para o IAPMEI — Instituto de Apoio
às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, Unidade
de Recursos Humanos, Rua de Rodrigo da Fonseca, 73,
1269-158 Lisboa, telefone 213836000;
b) As respostas, com curriculum vitae detalhado (acompanhado
de foto tipo passe), deverão ser enviadas no prazo de 10 dias
úteis após a publicação deste aviso.
17 de Maio de 2005. — O Conselho Directivo: (Assinaturas ilegíveis).

Instituto Nacional de Administração
Despacho (extracto) n.o 11 881/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Maio de 2005 do vice-presidente do Instituto Nacional
de Administração:
Maria de Fátima Varela Morte Velez Ribeiro, Cristina Isabel Vicente
Pires dos Santos Martins, Maria da Graça Martins Paiva Jesus
Pereira e Maria de Fátima Pires Curado Carrêlo, técnicas profissionais especialistas do quadro de pessoal do Instituto Nacional
de Administração — promovidas, precedendo concurso, na categoria de técnico profissional especialista principal, de acordo com
o previsto no n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho.
12 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente, Rui Afonso Lucas.
Despacho (extracto) n.o 11 882/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Maio de 2005 do vice-presidente do Instituto Nacional
de Administração:
Maria Irene Pratas Quesada Fernandes, Maria Júlia da Assunção
Simões Ramos, Maria da Conceição Ferreira Carquejeiro Gomes,
Paula Alexandra Jordão Marques, Elisabete Neves Abreu Parreira,
Maria de Fátima da Silva Ramalho Bento, João Carlos Gonçalves
Estrella, Ana Maria da Silva Sousa Durães, Susana Cristina Marvanejo Pires dos Santos e Ermelinda Isabel Álvares Raposo, assistentes administrativos principais do quadro de pessoal do Instituto
Nacional de Administração — promovidos, precedendo concurso,
na categoria de assistente administrativo especialista.
Maria Antonieta Coelho Matias, assistente administrativa especialista
do quadro de pessoal do Centro de Saúde da Parede — nomeada,
precedendo concurso, com a mesma categoria para o quadro de
pessoal do Instituto Nacional de Administração, de acordo com

