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APÊNDICE N.o 160 — II SÉRIE — N.o 236 — 12 de Dezembro de 2005

da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no
uso da delegação de competências:

da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no
uso da delegação de competências:

Maria Manuela da Piedade Carvalho — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo iniciado em 13 de Junho de
2005, por um período de três meses com início em 13 de Setembro
de 2005, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de
Março, e 68/2000, de 26 de Abril, da circular normativa n.o 2/2000,
de 23 de Março, do DRHS, das Resoluções do Conselho de Ministros n.os 16/2002, de 28 de Janeiro, e 97/2002, de 18 de Maio,
e da alínea b) da circular normativa n.o 9/2002, de 22 de Maio,
do DMRS, como auxiliar de apoio e vigilância para o Centro de
Saúde de Rio Maior, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 142.
(Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Helena Isabel Deus Pereira — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo iniciado em 7 de Fevereiro de 2005
por um período de três meses com início em 7 de Maio de 2005,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de
Março, e 68/2000, de 26 de Abril, da circular normativa n.o 2/2000,
de 23 de Março, do DRHS, das Resoluções do Conselho de Ministros n.os 16/2002, de 28 de Janeiro, e 97/2002, de 18 de Maio,
como enfermeira para o Centro de Saúde de Tomar, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 114. (Excluído de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

9 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 8329/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 30 de Agosto de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no
uso da delegação de competências:
Isabel Maria Fernandes Santos — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo iniciado em 13 de Junho de 2005, por
um período de três meses, com início em 13 de Setembro de 2005,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de
Março, e 68/2000, de 26 de Abril, da circular normativa n.o 2/2000,
de 23 de Março, do DRHS, das Resoluções do Conselho de Ministros n.os 16/2002, de 28 de Janeiro, e 97/2002, de 18 de Maio,
e alínea b) da circular normativa n.o 9/2002, de 22 de Maio, do
DMRS, como auxiliar de apoio e vigilância para o Centro de Saúde
de Rio Maior, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 142.
(Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 8330/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 7 de Outubro de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no
uso da delegação de competências:
Joana Catarina Nicolau Domingos — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo iniciado em 5 de Julho de 2005,
por um período de três meses, com início em 5 de Outubro de
2005, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de
Março, e 68/2000, de 26 de Abril, da circular normativa n.o 2/2000,
de 23 de Março, do DRHS, das Resoluções do Conselho de Ministros n.os 16/2002, de 28 de Janeiro, e 97/2002, de 18 de Maio,
e alínea b) do n.o 9 da circular normativa n.o 9/2002, de 22 de
Maio, do DMRS, como técnica de 2.a classe, área de cardiopneumologia, para o Centro de Saúde de Rio Maior, sendo remunerada
pelo escalão 1, índice 114. (Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 8331/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 30 de Agosto de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no
uso da delegação de competências:
Helena Isabel Deus Pereira — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, com início em 9 de Agosto de 2005,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de
Março, e 68/2000, de 26 de Abril, da circular normativa n.o 2/2000,
de 23 de Março, do DRHS, das Resoluções do Conselho de Ministros n.os 16/2002, de 28 de Janeiro, e 97/2002, de 18 de Maio,
e da alínea b) do n.o 9 da circular normativa n.o 9/2002, de 22
de Maio, do DMRS, como enfermeira para o Centro de Saúde
de Tomar, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 114. (Excluído
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

9 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 8333/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 30 de Agosto de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no
uso da delegação de competências:
Leonel da Silva — autorizada a celebração de contrato de trabalho
a termo certo, por um período de três meses com início em 5 de
Setembro de 2005, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, da circular
normativa n.o 2/2000, de 23 de Março, do DRHS, das Resoluções
do Conselho de Ministros n.os 16/2002, de 28 de Janeiro, e 97/2002,
de 18 de Maio, e da alínea b) do n.o 9 da circular normativa
n.o 9/2002, de 22 de Maio, do DMRS, como motorista de ligeiros
para o Centro de Saúde de Tomar, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 142. (Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
9 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 8334/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 7 de Outubro de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no
uso da delegação de competências:
Ângela Lúcia Santos Azevedo — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo por um período de três meses com início
em 17 de Outubro de 2005, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril,
da circular normativa n.o 2/2000, de 23 de Março, do DRHS, das
Resoluções do Conselho de Ministros n.os 16/2002, de 28 de Janeiro,
e 97/2002, de 18 de Maio, e da alínea b) do n.o 9 da circular normativa
n.o 9/2002, de 22 de Maio, do DMRS, para o Centro de Saúde
de Almeirim, como técnica de 2.a classe (área de higiene oral),
sendo remunerada pelo escalão 1, índice 114, da categoria de base
da respectiva carreira. (Excluído de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 8335/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 7 de Outubro de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no
uso da delegação de competências:
Natália Maria Gonçalves Marçal — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo iniciado em 25 de Julho de 2005,
por um período de três meses, a partir de 25 de Outubro de 2005,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de
Março, e 68/2000, de 26 de Abril, da circular normativa n.o 2/2000,
de 23 de Março, do DRHS, e das Resoluções do Conselho de
Ministros n.os 16/2002, de 28 de Janeiro, e 97/2002, de 18 de Maio,
como auxiliar de apoio e vigilância para o Centro de Saúde de
Tomar, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 142. (Excluído
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.

9 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.

Despacho (extracto) n.o 8336/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 20 de Outubro de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no
uso da delegação de competências:

Despacho (extracto) n.o 8332/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 11 de Agosto de 2005 do conselho de administração

Maria Bernardina Ribeiro Correia Barreiros Silva — autorizada a
celebração de um contrato de trabalho a termo certo, por um

