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APÊNDICE N.o 78 — II SÉRIE — N.o 109 — 7 de Junho de 2005
Saúde e da Reforma do Estado e da Administração Pública, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 81, de 6 de Abril de
2002. As funções a exercer são equiparadas às de técnico superior,
na sede da Administração Regional de Saúde do Alentejo, a partir
de 1 de Maio de 2005.
29 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração,
Ana Rosa Fernandez.

Sub-Região de Saúde de Beja
Despacho (extracto) n.o 3385/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 22 de Abril de 2005 da coordenadora sub-regional:
Célia Maria Alves Nolasco Fava, assistente administrativa do quadro
do Centro de Saúde de Moura, da Sub-Região de Saúde de Beja,
e Elisabete Costa Lopes Bergano, assistente administrativa do quadro do Centro de Saúde de Serpa, da Sub-Região de Saúde de
Beja — autorizada a permuta dos respectivos lugares. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Maria Lizalete Martins
Piçarra de Oliveira Pombeiro.

Sub-Região de Saúde de Évora
Despacho (extracto) n.o 3386/2005 (2.a série) — AP. — Ao
abrigo do artigo 4.o e dos n.os 1 e 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e dos n.os 1 e 2 do artigo 63.o do
Decreto-Lei n.o 564/99, de 21 de Dezembro, por despacho de 18
de Março de 2005 da coordenadora sub-regional de Saúde de Évora,
no uso de competência delegada:
Paula de Jesus Lopes Caeiro — nomeada (nomeação provisória), técnica de 2.a classe de higiene oral da carreira técnica de diagnóstico
e terapêutica, colocada no Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz, da Sub-Região de Saúde de Évora, Administração Regional
de Saúde do Alentejo, com efeitos à data de aceitação do lugar.
Patrícia Isabel Domingos Sá — nomeada (nomeação provisória), técnica de 2.a classe de higiene oral da carreira técnica de diagnóstico
e terapêutica, colocada no Centro de Saúde de Montemor-o-Novo,
da Sub-Região de Saúde de Évora, Administração Regional de
Saúde do Alentejo, com efeitos à data de aceitação do lugar.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Sub-Região de Saúde de Portalegre
Deliberação (extracto) n.o 1829/2005 — AP. — Por deliberação
de 1 de Março de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Alentejo:
Sílvia Corrales Villar — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, por um período de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado ao Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, para exercer funções equivalentes às de assistente de clínica
geral, no Centro de Saúde de Campo Maior, com início a 1 de
Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria Carvalho
Gomes Calha.
Despacho (extracto) n.o 3389/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 29 de Abril de 2005 da coordenadora da Sub-Região
de Saúde de Portalegre:
Elsa Maria Ferreira Pernas Machado Fé, assistente, ramo de psicologia
clínica, da carreira técnica superior de saúde, em nomeação por
tempo indeterminado, no quadro de pessoal do Centro de Saúde
de Elvas — autorizada a exoneração, a seu pedido, com efeitos
a partir de 29 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
2 de Maio de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria Carvalho
Gomes Calha.
Rectificação n.o 275/2005 — AP. — Por ter sido publicada com
inexactidão a deliberação n.o 1073/2005, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 71, apêndice n.o 48, de 12 de Abril de 2005, rectifica-se que onde se lê «Sandra Maria Miguel Pintado, técnica superior
de 2.a classe do quadro de pessoal dos serviços de âmbito sub-regional
da Administração Regional de Saúde do Alentejo» deve ler-se «Sandra
Maria Miguel Pintado, técnica superior de 2.a classe do quadro de
pessoal dos serviços de âmbito regional da Administração Regional
de Saúde do Alentejo».
26 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria Carvalho
Gomes Calha.

Administração Regional de Saúde do Algarve
Sub-Região de Saúde de Faro

27 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Augusta Portas Pereira.

Aviso n.o 3964/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Faro de 7 de Abril de 2005:

Despacho (extracto) n.o 3387/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 23 de Dezembro de 2004 do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde:

Inmaculada Concepcion Ruiz Romeiro, enfermeira de nível I a exercer
funções no Centro de Saúde de Castro Marim — autorizado o
pedido de rescisão de contrato de trabalho a termo certo, com
efeitos a 30 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

Ana Maria Alvarez Arnau, interna do internato complementar de
clínica geral — autorizada a celebração de contrato administrativo
de provimento, para exercer funções no Centro de Saúde de Évora,
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2005.
Maria Teresa Fuentes Pinilla, interna do internato complementar de
clínica geral — autorizada a celebração de contrato administrativo
de provimento, para exercer funções no Centro de Saúde de Évora,
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2005.
Mónima da Conceição da Cunha, interna do internato complementar
de clínica geral — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento, para exercer funções no Centro de Saúde
de Évora, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Augusta Portas Pereira.

21 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Maria do Céu Baptista.
Aviso n.o 3965/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve de 3 de Março de 2005:
Autorizada a primeira e única renovação do contrato de trabalho
a termo certo pelo período de três meses, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de
Abril, ao seguinte profissional de enfermagem:
Centro de Saúde de Loulé:
Juan António Sevilla Blanco — com efeitos a 17 de Abril de 2005.

Despacho (extracto) n.o 3388/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora sub-regional de Saúde de 27 de Abril de
2005:

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Maria do Céu Baptista.

Maria Armanda Cavaca Pimentel de Sousa Branco, assistente administrativa especialista — autorizada a transferência do quadro de
pessoal da sede da Sub-Região de Saúde de Évora para o quadro
de pessoal do Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz da
Sub-Região de Saúde de Évora, com efeitos a 2 de Maio de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Aviso n.o 3966/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do Ministro da Saúde de 28 de Março de 2005:

29 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Augusta Portas Pereira.

27 de Abril de 2005. — A Coordenadora, Maria do Céu Baptista.

Maria Teresa Cruz Góis Pereira, assistente graduada de saúde
pública — nomeada para o cargo de adjunta da delegada concelhia
de saúde do concelho de Lagoa, com efeitos reportados a 28 de
Março de 2005. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

