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Francisca Joaquina Barreiros Temudo Pereira Cardigos, assistente
administrativa — com efeitos a 19 de Setembro de 2005.

com efeitos a 19 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

9 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.

9 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2103/2005 — AP. — Por despacho de 8 de Agosto
de 2005 do conselho de administração, ratificados pelo conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo em 13 de Outubro de 2005:
António Manuel Santos Ferreira, assistente administrativo — renovado o contrato de trabalho a termo certo, por um período de
três meses, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, com efeitos a 1 de Setembro de
2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2104/2005 — AP. — Por despacho de 4 de Agosto
de 2005 do conselho de administração, ratificado pelo conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo em 13 de Outubro de 2005:
Zahara Dost Cassamo, assistente administrativo — renovado o contrato de trabalho a termo certo, por um período de três meses,
ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, com efeitos a 16 de Agosto de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2105/2005 — AP. — Por despachos de 30 de Junho
de 2005 do conselho de administração, ratificados pelo conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo em 13 de Outubro de 2005, foram renovados os contratos
de trabalho a termo certo, por um período de três meses, ao abrigo
dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, para o desempenho de funções correspondentes às categorias
e aos elementos a seguir indicados:
Maria Teresa Santos Melão Luz, auxiliar de apoio e vigilância — com
efeitos a 4 de Julho de 2005.
Sara Cristina Alves Pereira Gasalho Silva, auxiliar de apoio e vigilância — com efeitos a 18 de Julho de 2005.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2106/2005 — AP. — Por despachos de 1 de Setembro de 2005 do conselho de administração, ratificados pelo conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo em 13 de Outubro de 2005, foram celebrados contratos
de trabalho a termo certo, por um período de três meses, eventualmente renovados por um único e igual período ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para
o desempenho de funções correspondentes à categoria de enfermeiro
aos elementos a seguir indicados:
Natércia Maria Martins Lopes Pinto — com efeitos a 5 de Setembro
de 2005.
Paulo Manuel Alves Gonçalves — com efeitos a 20 de Setembro de
2005.
Carla Sofia Rodrigues Ventura — com efeitos a 13 de Setembro de
2005.

Contrato n.o 2108/2005 — AP. — Por despachos de 30 de Junho
de 2005 do conselho de administração, ratificados pelo conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo de 13 de Outubro de 2005, foram renovados os contratos
de trabalho a termo certo, por um período de três meses, ao abrigo
dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, para o desempenho de funções correspondentes às categorias
e aos elementos a seguir indicados:
Eduardo José Vicente Vaz, enfermeiro — com efeitos a 15 de Julho
de 2005.
João Luís Mendes Marques, enfermeiro — com efeitos a 20 de Julho
de 2005.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2109/2005 — AP. — Por despachos de 30 de Junho
de 2005 do conselho de administração, ratificados pelo conselho de
administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, em 13 de Outubro de 2005, foram renovados os contratos
de trabalho a termo certo, por um período de três meses, ao abrigo
dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, para o desempenho de funções correspondentes às categorias
e aos elementos a seguir indicados:
Maria Helena Costa Dias Monteiro, auxiliar de acção médica — com
efeitos a 11 de Julho de 2005.
Natália Delgado Gonçalves, auxiliar de acção médica — com efeitos
a 11 de Julho de 2005.
Francisco Manuel Solano Vaz, auxiliar de acção médica — com efeitos
a 11 de Julho de 2005.
Carlos Manuel Peres Monteiro, auxiliar de acção médica — com efeitos a 18 de Julho de 2005.
Maria Teresa Martinho Pereira Ferreira, auxiliar de acção médica —
com efeitos a 18 de Julho de 2005.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2110/2005 — AP. — Por despachos de 1 de Setembro de 2005 do conselho de administração, ratificados pelo conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo em 13 de Outubro de 2005, foram celebrados contratos
de trabalho a termo certo, por um período de três meses, eventualmente renovados por um único e igual período ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para
o desempenho de funções correspondentes à categoria de auxiliar
de acção médica aos elementos a seguir indicados:
Maria Goretti Severino Rodrigues — com efeitos a 5 de Setembro
de 2005.
Daniel Borges Filipe — com efeitos a 12 de Setembro de 2005.
Maria Teresa Raimundo Melo — com efeitos a 13 de Setembro de
2005.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.

Contrato n.o 2107/2005 — AP. — Por despacho de 15 de Setembro de 2005 do conselho de administração, ratificado pelo conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, em 13 de Outubro de 2005:

Contrato n.o 2111/2005 — AP. — Por despachos de 1 de Setembro de 2005 do conselho de administração e ratificados pelo conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo em 13 de Outubro de 2005, foram celebrados contratos
de trabalho a termo certo, por um período de três meses, eventualmente renovados por um único e igual período ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para
o desempenho de funções correspondentes às categorias e aos elementos a seguir indicados:

Vanessa Andreia Bento Santos, enfermeira — celebrado contrato de
trabalho a termo certo, por um período de três meses, eventualmente renovado por um único e igual período ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,

Maria Isabel Diogo Castanheira — auxiliar de acção médica, com efeitos a 8 de Setembro de 2005.
Bruno Miguel Casimiro Ferreira — auxiliar de acção médica, com
efeitos a 28 de Setembro de 2005.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.

