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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 9 de Agosto de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2121/2005 — AP. — Por despachos de 7 de Julho
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 pepríodo 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, para
o desempenho de funções correspondentes à categoria de assistente
administrativa, com efeitos às datas a seguir indicadas:
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a 16 de Agosto de 2005. (Não carecem de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2126/2005 — AP. — Por despachos de 28 de Julho
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:
Ermelinda Felicidade Ruas Dias, auxiliar de apoio e vigilância — 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 30 de Agosto de
2005. (Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Alice Maria Gouveia Marques — com efeitos a 25 de Julho de 2005.
Alda Maria Ribeiro Carvalho — com efeitos a 1 de Agosto de 2005.

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

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

Contrato n.o 2127/2005 — AP. — Por despachos de 28 de Julho
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:

15 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2122/2005 — AP. — Por despacho de 7 de Julho
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:
Ana Sofia Silvestre Higino — 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, para o desempenho
de funções correspondentes à categoria de assistente administrativo,
com efeitos a 8 de Agosto de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.

Jorge Manuel Urbano Gonçalves Santos — 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, para
o desempenho de funções correspondentes à categoria de auxiliar
de apoio e vigilância, com efeitos a 8 de Agosto de 2005. (Não
carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2128/2005 — AP. — Por despachos de 11 de Agosto
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:

Contrato n.o 2123/2005 — AP. — Por despachos de 28 de Julho
de 2005 do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 13 de Outubro de 2005, foi
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, para o desempenho de funções correspondentes
às categorias e aos elementos a seguir indicados:

Jorge Manuel Urbano Gonçalves Santos, auxiliar de apoio e vigilância —
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 8 de Agosto de 2005.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Frederico Jorge de Brito Nunes — assistente administrativo, com efeitos a 22 de Agosto de 2005.
Tânia Vanessa de Jesus Correia Vilhabol — assistente administrativa,
com efeitos a 22 de Agosto de 2005.
Rita Sofia Ramos Marques — assistente administrativa, com efeitos
a 22 de Agosto de 2005.

Contrato n.o 2129/2005 — AP. — Por despachos de 20 de Julho
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, foi 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, para
o desempenho de funções correspondentes às categorias e aos elementos a seguir indicados:

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
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Contrato n. 2124/2005 — AP. — Por despachos de 11 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:
Ana Maria Cerqueira Peixoto — 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, para o desempenho
de funções correspondentes à categoria de assistente administrativo,
com efeitos a 16 de Agosto de 2005. (Não carecem de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2125/2005 — AP. — Por despachos de 7 de Julho
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:
Lino Daniel Correia Dias — 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, para desempenho de
funções correspondentes à categoria de enfermeiro, com efeitos

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

José Manuel Santos Videira, auxiliar de acção médica, com efeitos
a 21 de Julho de 2005.
Maria de Lurdes de Deus Agostinho, auxiliar de acção médica, com
efeitos a 25 de Julho de 2005.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Fernanda Santos.
Contrato n.o 2130/2005 — AP. — Por despachos de 11 de Agosto
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, foi 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, para
o desempenho de funções correspondentes às categorias e aos elementos a seguir indicados:
Luciana Maria Henriques Lopes Russo, auxiliar de acção médica,
com efeitos a 8 de Agosto de 2005.
Margarida Maria Costa Cardoso, auxiliar de acção médica, com efeitos
a 12 de Agosto de 2005.
João Pedro Falco Rodrigues, auxiliar de acção médica, com efeitos
a 16 de Agosto de 2005.
Maria Adelaide Martins Simões, auxiliar de acção médica, com efeitos
a 22 de Agosto de 2005.

