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Deliberação n.o 1865/2005 — AP. — Por deliberação de 17 de
Fevereiro de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral
Alentejano, ratificada por deliberação de 7 de Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:

a 1 de Maio de 2005, à enfermeira graduada do quadro deste Hospital
Maria Luís Cordeiro da Silva Egipto.

Maria Fátima Santos Leite, assistente administrativa — autorizada a
renovação do contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três
meses, com início em 8 de Março de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Aviso n.o 4011/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Reynaldo dos Santos de 10
de Março de 2005, foi autorizada a afectação do regime de horário
de tempo acrescido, de acordo com o artigo 55.o do Decreto-Lei
n.o 437/91, de 8 de Novembro, pelo período de um ano, com início
em 3 de Maio de 2005, à enfermeira-chefe do quadro deste Hospital
Ana Maria de Jesus Moreira Rodrigues.

2 de Maio de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora, Luís
Duarte.
Deliberação n.o 1866/2005 — AP. — Por deliberação de 17 de
Fevereiro de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral
Alentejano, ratificada por deliberação de 7 de Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Maria Cristina Fonseca G. Silva Cardita, auxiliar de acção médica —
autorizada a renovação do contrato a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período
de três meses, com início em 8 de Março de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora, Luís
Duarte.
Deliberação n.o 1867/2005 — AP. — Por deliberação de 17 de
Fevereiro de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral
Alentejano, ratificada por deliberação de 7 de Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Manuela Maria Silva Sobral Paulino, auxiliar de acção médica — autorizada a renovação do contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três
meses, com início a 9 de Março de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora, Luís
Duarte.
Deliberação n.o 1868/2005 — AP. — Por deliberação de 17 de
Fevereiro de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral
Alentejano, ratificada por deliberação de 7 de Abril de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Liliana Andreia Larguinho Ledo, assistente administrativa — autorizada a renovação do contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três
meses, com início em 18 de Março de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Abril de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Mário Bernardino.

22 de Abril de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Mário Bernardino.
Aviso n.o 4012/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 27 de Abril de 2005, foram nomeadas
assistentes de cardiologia a Dr.a Paula Cristina Silva Maria dos Santos
e a Dr.a Rita Maria Ferreira Duarte, com o horário de quarenta
e duas e trinta e cinco horas semanais, respectivamente, precedendo
concurso interno de ingresso para assistente de cardiologia, conforme
aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 206, de 1 de
Setembro de 2004.
4 de Maio de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Mário Bernardino.

Hospital de Santa Maria
Deliberação (extracto) n.o 1870/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 3 de Fevereiro de 2005:
Ana Isabel Alves Catela, assistente hospitalar graduada de ortopedia
do quadro de pessoal deste Hospital — autorizado o pedido de
licença sem vencimento de longa duração, com efeitos a 27 de
Junho de 2005.
11 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Deliberação (extracto) n.o 1871/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 14 de Abril de 2005:
Maria Joaquina Abreu Antunes Bernardo, enfermeira graduada do
quadro de pessoal deste Hospital — autorizada a passagem ao
regime de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais,
nos termos do n.o 3 do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de
8 de Novembro, com efeitos a 18 de Abril de 2005.
19 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Deliberação (extracto) n.o 1872/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 14 de Fevereiro de 2005, no uso
de competências delegadas:

29 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Alfredo Lacerda Cabral.

Sandra Raquel do Carmo Pereira, assistente eventual de medicina
interna colocada no Centro Hospitalar de Torres Vedras —
nomeada provisoriamente, precedendo concurso, assistente hospitalar de medicina interna, em regime de tempo completo (trinta
e cinco horas), escalão 1, índice 120, do quadro de pessoal do
Hospital de Santa Maria, ficando exonerada da anterior categoria
à data de início de funções.
Marisa Teixeira da Silva, assistente eventual de medicina interna colocada no Hospital do Litoral Alentejano — nomeada provisoriamente, precedendo concurso, assistente hospitalar de medicina
interna, em regime de tempo completo (trinta e cinco horas), escalão 1, índice 120, do quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria,
ficando exonerada da anterior categoria à data de início de funções.
Isabel Maria Duque Carreira Pinheiro, assistente eventual de medicina
interna colocada neste Hospital — nomeada provisoriamente, precedendo concurso, assistente hospitalar de medicina interna, em
regime de dedicação exclusiva (quarenta e duas horas), escalão 3,
índice 135, do quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria,
ficando exonerada da anterior categoria à data de início de funções.

Hospital de Reynaldo dos Santos

21 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

2 de Maio de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora, Luís
Duarte.

Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão
Deliberação n.o 1869/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 28 de Abril de 2005:
Fátima Isabel Esteves Coelho — autorizada a rescisão do contrato
de trabalho a termo certo como auxiliar de acção médica, com
efeitos a partir de 26 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Aviso n.o 4010/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Reynaldo dos Santos de 10
de Março de 2005, foi autorizada a renovação do regime de horário
de tempo acrescido, de acordo com o artigo 55.o do Decreto-Lei
n.o 437/91, de 8 de Novembro, pelo período de um ano, com início

Deliberação (extracto) n.o 1873/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração de 23 de Março de 2005, no uso de
competências delegadas:
João Paulo Garcia Lopes da Cruz, Ana Sofia Cunha Cardoso, Maria
João Efigénio Martins e Ana Marta Hasse Azinhais Costa —

