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de 26 de Abril, com efeitos a partir de 21 de Setembro de 2004.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

referência ao escalão 1, da tabela indiciária do grupo de pessoal
administrativo.

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

14 de Novembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

Despacho (extracto) n.o 8554/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 27 de Outubro de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:

Contrato (extracto) n.o 2135/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 7 de Setembro de 2005, foi autorizada
a celebração de contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, a partir das datas que se indicam, aos enfermeiros abaixo
mencionados, a remunerar por referência ao escalão 1, da tabela indiciária do grupo de pessoal de enfermagem:

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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000 de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 12 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Novembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 8555/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, de 20 de Outubro de 2004, ratificada por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Maria Conceição Rosa Cunha Ferreira, 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 pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril,
com efeitos a partir de 19 de Setembro de 2004. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Novembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 8556/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 18 de Outubro de 2004, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Elisabete Maria Almeida Duarte, 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 pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
a partir de 27 de Setembro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Novembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Despacho (extracto) n.o 8557/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 27 de Janeiro de 2005, ratificado por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Bruno Miguel Martins Bexiga, 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-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 25 de Setembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
14 de Novembro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Hospital de São João
Contrato (extracto) n.o 2134/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 14 de Setembro de 2005:
Manuela Maria Costa Pereira, assistente administrativa — autorizada
a celebração de contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março, a partir de 3 de Outubro de 2005, a remunerar por

Álvaro José Guedes Borges — 30 de Setembro de 2005.
Nuno Miguel Guerra Fonseca Ferreira — 29 de Setembro de 2005.
Patrícia Alexandra Conceição Silva — 29 de Setembro de 2005.
Susana Isabel Cunha Ribeiro Saraiva — 29 de Setembro de 2005.
Autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo,
celebrado ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, a partir da data que se indica, ao auxiliar de apoio
e vigilância abaixo mencionado, a remunerar por referência ao escalão 1 da tabela indiciária do grupo de pessoal dos serviços gerais:
Liliana Raquel Pereira Ferreira Félix — 17 de Setembro de 2005.
14 de Novembro de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Contrato (extracto) n.o 2136/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 12 de Outubro de 2005, foi autorizada
a celebração do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março, a partir da data que se indica, ao técnico de informática
grau I, nível I) abaixo mencionado, a remunerar por referência ao
escalão 1, da tabela indiciária do grupo de pessoal técnico de
informática:
Bruno Miguel Pereira Silva — 23 de Setembro de 2005.
Autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
celebrado ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, a partir da data que se indica, a secretária recepcionista abaixo mencionada, a remunerar por referência ao escalão 1,
da tabela indiciária do grupo de pessoal técnico profissional:
Leda Maria Figueiredo Coelho Durão — 1 de Outubro de 2005.
Autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
celebrado ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, a partir da data que se indica, a assistente administrativa abaixo mencionada, a remunerar por referência ao escalão 1,
da tabela indiciária do grupo de pessoal administrativo:
Raquel Moura Lascasas — 1 de Outubro de 2005.
Autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
celebrado ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, a partir da data que se indica, a auxiliar de apoio
e vigilância abaixo mencionada, a remunerar por referência ao escalão 1 da tabela indiciária do grupo de serviços gerais:
Fernanda la Salete Pinho Queirós Matos — 17 de Setembro de 2005.
Autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo,
celebrado ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, a partir das datas que se indicam, aos auxiliares
de acção médica abaixo mencionados, a remunerar por referência
ao escalão 1, da tabela indiciária do grupo de serviços gerais:
Anabela Espinheira Silva Moreira — 6 de Outubro de 2005.
Fátima Isabel Coelho Brito — 11 de Outubro de 2005.
Helena Marília Silva Torres — 11 de Outubro de 2005.
Idalina Maria Reis Pires Crespo — 10 de Outubro de 2005.

