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técnica superior de regime geral do quadro de pessoal do Hospital
do Barlavento Algarvio, S. A., aprovado pela Portaria n.o 375/2003,
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 77, de 1 de Abril
de 2003. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de contas.)

N.o 46 — 7 de Março de 2005

nerado do lugar anterior a partir da data da aceitação da nomeação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Elisabete Silva Castela.

21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Natalino António Gomes Alves.
Aviso n.o 2373/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A.,
de 24 de Fevereiro de 2005:
Luís Filipe Marreiros Fernandes e Alda Miguel Soares — nomeados,
por urgente conveniência de serviço, em 1 de Março de 2005, após
o concurso n.o 1/2004, interno de acesso limitado para provimento
de dois lugares na categoria de encarregado de sector da carreira
de pessoal dos serviços gerais do quadro de pessoal do Hospital
do Barlavento Algarvio, S. A., aprovado pela portaria n.o 375/2003,
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 77, de 1 de Abril
de 2003. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE COIMBRA, S. A.
Despacho n.o 4876/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de
Outubro de 2004 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde:

24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Natalino António Gomes Alves.

Maria Alexandra Vaz Mendes Durães, estagiária da carreira técnica
superior de saúde, ramo de laboratório — autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento, por conveniência de serviço, com efeitos a partir de 5 de Janeiro de 2005, pelo prazo
de um ano, tácita e sucessivamente renovável por períodos de idêntica duração, se não for oportunamente denunciado. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, S. A.

15 de Fevereiro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Carlos
Gante.

Deliberação n.o 296/2005. — Por deliberação do conselho de
administração de 19 de Janeiro de 2005:

ORDEM DOS ADVOGADOS

Miguel Jorge Monteiro de Oliveira Lima, médico equiparado a clínico
geral do quadro deste Hospital — autorizado o gozo de licença
sem vencimento de longa duração, com efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 2001.
Paula Elisabete Barbosa Brito Neves Lima, médica equiparada a clínico geral do quadro deste Hospital — autorizado o gozo de licença
sem vencimento de longa duração, com efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 2001.

Edital n.o 396/2005 (2.a série). — Para os devidos efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 18 de Janeiro de 2005, é dada sem efeito a suspensão da inscrição
do Dr. Miguel Cambezes (cédula profissional n.o 74 466-L), publicada
no Diário da República, 2.a série, n.o 14, de 20 de Janeiro de 2005,
através do edital n.o 174/2005 (2.a série), tendo sido, nesta data, efectuados todos os averbamento e comunicações.

18 de Fevereiro de 2005. — O Vogal Executivo, Pedro Roldão.
Deliberação n.o 297/2005. — Por deliberação do conselho de
administração de 2 de Fevereiro de 2005:
Rita Marisa dos Santos Rodrigues, auxiliar de acção médica do quadro
deste Hospital — autorizado o gozo de licença sem vencimento de
longa duração, com efeitos a partir de 14 de Março de 2005.
18 de Fevereiro de 2005. — O Vogal Executivo, Pedro Roldão.

11 de Fevereiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.
Edital n.o 397/2005 (2.a série). — Para os devidos efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 18 de Janeiro de 2005, é dada sem efeito a suspensão da inscrição
do Dr. António Horta (cédula profissional n.o 240-E), que consta
no edital n.o 72/2005, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 8, de 12 de Janeiro de 2005, tendo sido, nesta data, efectuados
todos os averbamentos e comunicações.
11 de Fevereiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.

HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, S. A.
Despacho (extracto) n.o 4873/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 8 de Julho
de 2004:
Cláudia Maria Silva Barroso, enfermeira graduada do quadro de pessoal deste Hospital — autorizado o regime de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a partir de 18 de
Outubro de 2004.
15 de Fevereiro de 2005. — A Administradora Executiva, Izabel
Pinto Monteiro.

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, S. A.
Despacho n.o 4874/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração deste Hospital de 10 de Fevereiro de 2005:
Maria do Carmo Arantes Soares — autorizado o regime de horário
acrescido de quarenta e duas horas semanais no período de 1 de
Fevereiro a 31 de Dezembro de 2005.
26 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Elisabete Silva Castela.
o
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Despacho n. 4875/2005 (2. série). — Por despacho do conselho
de administração deste Hospital de 10 de Fevereiro de 2005:
Vítor Manuel Pinto Lima, assistente graduado de oftamologia do quadro deste Hospital — nomeado chefe de serviço de oftamologia
do quadro de pessoal da carreira médica do Hospital Santa Maria
Maior, S. A., com efeitos a 11 de Fevereiro de 2005, após concurso
interno condicionado, em regime de tempo completo, ficando exo-

Edital n.o 398/2005 (2.a série). — Para os devidos efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 25 de Janeiro de 2005, é dada sem efeito a suspensão da inscrição
da Dr.a Rita Santos Marques (cédula profissional n.o 4840-C), publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 18, de 26 de Janeiro de
2005, através do edital n.o 215/2005, tendo sido, nesta data, efectuados
todos os averbamentos e comunicações.
11 de Fevereiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.
Edital n.o 399/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 11 de Fevereiro de 2005, com efeitos a partir da mesma data
e ao abrigo do artigo 37.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
alterado e republicado pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, foi levantada a suspensão da inscrição do
Dr. Nuno Damas (cédula profissional n.o 5340-P), tendo sido, nesta
data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
15 de Fevereiro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.
Edital n.o 400/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 11 de Fevereiro de 2005, com efeitos a partir da mesma data
e ao abrigo do artigo 37.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
alterado e republicado pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,

