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Centro Hospitalar de Torres Vedras
Aviso n.o 3973/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 14 de Abril de 2005:
Cristina Maria dos Reis Hilário, enfermeira graduada do quadro de
pessoal do Hospital de São Bernardo, S. A. — autorizada a transferência para este Centro Hospitalar, nos termos do artigo 25.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, conjugado com
o Decreto-Lei n.o 101/2003, de 23 de Maio. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Abril de 2005. — O Administrador Hospitalar, Silvano Coelho
Costa Monteiro.
Aviso n.o 3974/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Centro Hospitalar de 28 de Abril de
2005:
António Manuel Baptista Gomes — nomeado definitivamente, após
concurso, técnico especialista de farmácia do quadro de pessoal
do Hospital Distrital de Torres Vedras e integrado no Centro Hospitalar de Torres Vedras. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
2 de Maio de 2005. — O Administrador Hospitalar, Silvano Coelho
Monteiro.
Aviso n.o 3975/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Centro Hospitalar de 28 de Abril de
2005:
Ana Maria Alves dos Santos — nomeada definitivamente, após concurso, técnica especialista de farmácia do quadro de pessoal do
Nome

Ana Isabel Mendonça Possidónio Pinheiro Vieira
Patrícia Isabel Albuquerque Martins Fonseca . . . .
Rita Alexandra Santos Pinto Almeida . . . . . . . . .
Sílvia Maria Gomes do Céu . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hospital Dr. José Maria Antunes Júnior e integrado no Centro
Hospitalar de Torres Vedras. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Maio de 2005. — O Administrador Hospitalar, Silvano Coelho
Monteiro.

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
Despacho n.o 3433/2005 (2.a série) — AP:
Elisabeth Maria Ferreira Santos, técnica de 2.a classe de cardiopneumologia — autorizada, por despacho do presidente do conselho de
administração, a renovação do contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, renováveis por um único e igual período,
nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
ratificada por deliberação do vogal do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Norte de 7 de Março
de 2005, e com efeitos a 15 de Setembro de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Abril de 2005. — O Chefe de Repartição, por competência
subdelegada, Domingos Moreira Lopes.
Despacho n.o 3434/2005 (2.a série) — AP. — Foram autorizadas, por despachos do vogal executivo, as renovações dos contratos
de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, renováveis por
um único e igual período, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, ratificadas por despachos do vogal executivo
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Norte, com os seguintes trabalhadores:

Categoria

Autorização

Ratificação

Efeitos

Assistente, ramo de nutrição . . .
Assistente, ramo de nutrição . . .
Assistente, ramo de nutrição . . .
Assistente, ramo de psicologia
clínica.

13-5-2004
13-5-2004
13-5-2004
13-5-2004

7-3-2005
7-3-2005
7-3-2005
7-3-2005

1-9-2004
2-9-2004
1-9-2004
1-9-2004

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Abril de 2005. — O Chefe de Repartição, por competência subdelegada, Domingos Moreira Lopes.
Despacho n.o 3435/2005 (2.a série) — AP. — Foram autorizadas, por despachos do presidente do conselho de administração, as contratações
em regime de contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, renováveis por um único e igual período, nos termos do n.o 3
do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, ratificadas por despacho
do vogal executivo do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte, com os seguintes trabalhadores:

Nome

Ana Cláudia Rocha Neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
António Joaquim Almeida Gonçalves . . . . . . . . .

Categoria

Autorização

Ratificação

Efeitos

Assistente, ramo de farmácia . . . .
Técnico profissional de 2.a classe,
secretariado.

12-7-2004
21-7-2004

10-2-2005
15-2-2005

13-7-2004
22-7-2004

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Abril de 2005. — O Chefe de Repartição, por competência subdelegada, Domingos Moreira Lopes.
Despacho n.o 3436/2005 (2.a série) — AP. — Foram autorizadas, por despachos do vogal executivo, as contratações em regime de contrato
de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, renovável por um único e igual período, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, ratificadas por despachos do vogal executivo
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte, com os seguintes trabalhadores:

Nome

Ana Isabel Mendonça Possidónio Pinheiro Vieira
Patrícia Isabel Albuquerque Martins Fonseca
Rita Alexandra Santos Pinto Almeida . . . . . . . .
Sílvia Maria Gomes do Céu . . . . . . . . . . . . . . . .

Categoria

Autorização

Ratificação

Efeitos

Assistente, ramo de nutrição . . . . .
Assistente, ramo de nutrição . . . . .
Assistente, ramo de nutrição . . . . .
Assistente, ramo de psicologia clínica.

13-5-2004
13-5-2004
13-5-2004
13-5-2004

10-2-2005
10-2-2005
10-2-2005
10-2-2005

1-6-2004
2-6-2004
1-6-2004
1-6-2004
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Nome

Pedro Carlos Espregueira Pereira Dias Magalhães.
Ana Paula Gonçalves Marques Santos . . . . . . .
Marta Barros Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mónica Maria dos Reis Gomes de Pinho . . . . .
Rute Nadir Lino Mota Passos . . . . . . . . . . . . . . .

Categoria

Autorização

Ratificação

Efeitos

Técnico superior estagiário, regime geral.
Assistente administrativo . . . . . . .
Assistente administrativo . . . . . . .
Assistente administrativo . . . . . . .
Assistente administrativo . . . . . . .

11-12-2003

24-2-2005

1-1-2004

2-3-2004
2-3-2004
2-3-2004
2-3-2004

23-2-2005
23-2-2005
23-2-2005
23-2-2005

22-3-2004
22-3-2004
23-3-2004
22-3-2004

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Abril de 2005. — O Chefe de Repartição, por competência subdelegada, Domingos Moreira Lopes.
Despacho n.o 3437/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de
Vila Nova de Gaia de 20 de Abril de 2005:
Maria Pureza Sousa Pinto Santos — nomeada chefe de serviço de
hematologia clínica, em regime de trabalho de dedicação exclusiva,
com efeitos a partir de 20 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2005. — O Chefe de Repartição, por competência
subdelegada, Domingos Moreira Lopes.

Hospitais Civis de Lisboa
Hospital de D. Estefânia
Deliberação n.o 1848/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia de 22 de Abril
de 2005:
Dulce Helena Marques Gonçalves Marques, Dulce Maria Marques
Ramos Filipe, Lucília Maria Martins Mendes, Maria Isabel Pires
Neves, Maria de Lurdes Ferreira de Matos Henriques e Maria
Saraiva Pires Carvalho Barbosa, enfermeiras graduadas do quadro
do Hospital de D. Estefânia — autorizada a prorrogação do regime
de trabalho de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais,
por mais um ano, ao abrigo do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91,
de 8 de Novembro, com efeitos a 5 de Junho de 2005.
28 de Abril de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Deliberação n.o 1849/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia de 15 de Abril
de 2004:
Teresa Isabel de Oliveira Correia Gomes, interna do internato complementar de pediatria médica — autorizada a licença sem vencimento por 90 dias, com início a 29 de Abril de 2005, nos termos
do n.o 1 do artigo 74.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
com as alterações introduzidas pela Lei n.o 117/99, de 11 de Agosto.
4 de Maio de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Deliberação n.o 1850/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia de 16 de Fevereiro
de 2005:
Diamantino Sobral Pina, enfermeiro especialista do quadro de pessoal
do Centro Hospital de Coimbra — Maternidade Bissaya Barreto — autorizado o regime de acumulação de funções, dezanove
horas semanais, com o Hospital de D. Estefânia, nos termos do
artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de
Julho, e do Decreto-Lei n.o 413/93, de 23 de Dezembro, com efeitos
a 22 de Março de 2005.
28 de Abril de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.

e quatro horas semanais, com produção de efeitos a partir de 1 de
Maio de 2005.
20 de Abril de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Margarida Moura Theias.

Hospitais da Universidade de Coimbra
Despacho n.o 3438/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra
de 20 de Janeiro de 2005, foi nomeada, provisoriamente, na categoria
de assistente de cardiologia pediátrica do quadro de pessoal destes
Hospitais a Dr.a Dina Teresa Pereira de Carvalho Rodrigues Seco,
por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 13 de
Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
3 de Maio de 2005. — A Directora do Serviço de Pessoal, Maria
Helena Reis Marques.

Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco
Aviso n.o 3976/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Hospital Amato Lusitano, Castelo Branco
de 20 de Março de 2005, é nomeada a comissão de avaliação curricular
para acesso à categoria de assistente graduado de urologia, nos termos
da alínea b) do n.o 1 do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de
6 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 210/91,
de 12 de Junho, do assistente de urologia Dr. João Manuel Osório
Martins da Fonseca.
Constituição da comissão de avaliação curricular:
Presidente — Dr. Armando Paulo Baptista Diniz, chefe de serviço e director do Serviço de Urologia.
Vogais:
Dr. Paulo Marques Vasco, chefe do Serviço de Urologia
do Centro Hospitalar do Médio Tejo, S. A.
Dr. Miguel Andrade Tavares da Silva, assistente graduado
de urologia do Hospital Doutor José Maria Grande,
Portalegre.
28 de Abril de 2005. — O Técnico Superior Assessor, José António
Basílio.
Despacho n.o 3439/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
22 de Abril de 2005 do conselho de administração deste Hospital:
Maria do Carmo Guerra Pires da Ribeira Vicente, técnica principal
de análises clínicas e saúde pública — nomeada precedendo concurso técnica especialista de análises clínicas e saúde pública. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2005. — O Técnico Superior Assessor, José António
Basílio.
Despacho n.o 3440/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
22 de Abril de 2005 do conselho de administração deste Hospital:

Deliberação n.o 1851/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Maternidade do Dr. Alfredo da Costa de
15 de Abril de 2005, proferida por competência própria:

Maria da Graça Caldeira Rodrigues de Carvalho, técnica superior
de saúde, assistente principal de psicologia clínica — autorizada a
praticar o regime de horário acrescido de quarenta e duas horas
semanais, a partir de 1 de Abril de 2005 e por um período de
seis meses. (Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Orlanda Maria Santos Manuel Dominguez Gaspar, enfermeira graduada — autorizada a redução do horário de trabalho para vinte

27 de Abril de 2005. — O Técnico Superior Assessor, José António
Basílio.

Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

