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nomeados provisoriamente, precedendo concurso, assistentes da
carreira de técnico superior de saúde do ramo de farmácia, escalão 1,
índice 120, do quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria,
ficando exonerados da anterior situação à data da aceitação da
nomeação. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
26 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3449/2005 (2.a série) — AP:
Maria Manuel Silva Granate, chefe de serviço de anestesiologia do
quadro de pessoal deste Hospital — optou pela passagem ao regime
de dedicação exclusiva de quarenta e duas horas semanais, nos
termos das alínea a) e b) do n.o 3 do artigo 31.o do Decreto-Lei
n.o 73/90, de 6 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 412/99,
de 15 de Outubro, com efeitos a 25 de Abril de 2005.
13 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3450/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 19 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 5 de Janeiro de 2005:
Manuel António Relvas Caetano, assistente administrativo — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 11 de Abril de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
16 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3451/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 24 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 5 de Janeiro de 2005:
Marta Sofia Guedes Santos, assistente administrativa — autorizada
a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 21 de Maio de 2003. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
16 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
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a partir de 6 de Agosto de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
16 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3454/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração deste Hospital
de 9 de Junho de 2004, ratificada por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 5 de Janeiro de 2005:
Marisa dos Santos Ricardo Rodrigues, assistente administrativa —
autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 4 de Junho de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3455/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do administrador-delegado deste Hospital de 2 de Setembro de 2003, ratificada por deliberação do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
8 de Janeiro de 2004:
Cátia Sofia Nascimento Vicente, assistente administrativa — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 28 de Abril de 2003. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
18 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3456/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do administrador-delegado deste Hospital de 16 de Setembro de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
5 de Janeiro de 2005:
Eduardo Manuel Rodrigues Lemos Ramalho, auxiliar de apoio e vigilância — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 16 de Junho de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
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Despacho (extracto) n. 3452/2005 (2. série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 24 de Novembro de 2004, ratificado por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 5 de Janeiro de 2005:
Marta Sofia Guedes dos Santos, assistente administrativa — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 20 de Novembro de 2002. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3453/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração deste Hospital
de 25 de Agosto de 2004, ratificada por deliberação do conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 5 de Janeiro de 2005:
Maria de Fátima Lopes de Andrade, assistente administrativa — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos

Despacho (extracto) n.o 3457/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do administrador-delegado deste Hospital de 16 de Setembro de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
5 de Janeiro de 2005:
Jorge Humberto Tomás Portela Bruno, auxiliar de apoio e vigilância —
autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos
Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de
Abril, com efeitos a partir de 4 de Agosto de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 3458/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do administrador-delegado deste Hospital de 30 de Setembro de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
5 de Janeiro de 2005:
Daniel Pedro Silva Martins, auxiliar de apoio e vigilância— autorizada
a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo
de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93,

