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Deliberação n.o 2700/2005 — AP. — Por deliberação de 9 de
Junho de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Despacho n.o 4740/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
9 de Junho de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro:

Pedro Manuel Lourenço Ferreira — autorizada e ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 10
de Março de 2005, na categoria de fogueiro, no Centro de Saúde
de Miranda do Corvo, pelo período de três meses, com efeitos
em 10 de Junho de 2005, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A
aditado ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Catarina Simões Martins — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo, pelo período de três meses, com início
em 1 de Junho de 2005, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, para exercer funções equiparadas à categoria de enfermeiro,
no Centro de Saúde da Guarda/SAP, com um horário de trinta
e cinco horas semanais, tendo direito a uma remuneração mensal
ilíquida de E 942,43, que será paga, deduzida dos descontos legais,
incluindo IRS, no final do mês a que respeita e bem assim ao
subsídio de refeição de montante igual ao vigente para os funcionários públicos, por cada dia de serviço efectivo.
Elsa Margarida Jesus Fernandes — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, com
início em 14 de Maio de 2005, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, para exercer funções equiparadas à categoria de
enfermeiro, no Centro de Saúde de Fornos de Algodres, com um
horário de trinta e cinco horas semanais, tendo direito a uma remuneração mensal ilíquida de E 942,43, que será paga, deduzida dos
descontos legais, incluindo IRS, no final do mês a que respeita
e bem assim ao subsídio de refeição de montante igual ao vigente
para os funcionários públicos, por cada dia de serviço efectivo.

30 de Junho de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Despacho n.o 4736/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 21 de Junho de 2005, por delegação do presidente do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro:
Maria Dias Marques Martins Mota — nomeada na categoria de técnica superior de 1.a classe de serviço social, da carreira de técnico
superior de serviço social, precedendo concurso, para lugar do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro,
Sub-Região de Saúde de Coimbra, Centro de Saúde de Soure, constante da Portaria n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro, em cuja área
funcional consta dotação global, ficando posicionada no escalão 1,
índice 460, da tabela indiciária. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Despacho n.o 4737/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 21 de Junho de 2005, por delegação do presidente do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro:
Isabel Maria Alves Pereira Ferreira — nomeada definitivamente na
categoria de técnica superior de 1.a classe de serviço social, da
carreira de técnico superior de serviço social, em lugar do quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde de Coimbra, Centro de Saúde de Penacova, em
cuja área funcional consta dotação global de um lugar, de que
a candidata é única titular. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.
Despacho n.o 4741/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 9 de Junho de 2005:
Liliana Raquel Gonçalves Costa — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, com início em 1 de Junho de
de 2005, pelo período de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, para exercer as funções de enfermeira na Sub-Região de Saúde da Guarda, Centro de Saúde de Pinhel, praticando
o horário de trinta e cinco horas semanais, correspondendo-lhe
o escalão 1, índice 114, da tabela do novo sistema retributivo.

22 de Junho de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.

Sub-Região de Saúde da Guarda
Despacho n.o 4738/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 14 de Junho de 2005:
Celeste Maria Amaral Borges Gouveia — nomeada, após concurso,
assistente administrativa especialista do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Seia, cabendo-lhe o escalão 4, índice 316.
Idalina da Conceição Pereira — nomeada, após concurso, assistente
administrativa especialista do quadro de pessoal do Centro de Saúde
de Seia, cabendo-lhe o escalão 4, índice 316.
Maria de Fátima Brito Cunha Silva — nomeada, após concurso, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal do Centro
de Saúde de Seia, cabendo-lhe o escalão 4, índice 316.
Maria da Graça Lopes Marques Cardoso Herdeiro — nomeada, após
concurso, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal
do Centro de Saúde de Seia, cabendo-lhe o escalão 4, índice 316.
Maria de Jesus Calado Barata — nomeada, após concurso, assistente
administrativa especialista do quadro de pessoal do Centro de Saúde
de Seia, cabendo-lhe o escalão 1, índice 269.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.
Despacho n.o 4739/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 17 de Junho de 2005:
Isabel Maria Matias — nomeada, após concurso, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal do Centro de Saúde de
Sabugal, cabendo-lhe o escalão 1, índice 269. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.

30 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.
Despacho n.o 4742/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Centro de 9 de Junho de 2005:
Pedro Olivério Chibante Cairrão — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, com início em 1 de Junho de
de 2005, pelo período de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março, para exercer as funções de enfermeiro na Sub-Região de Saúde da Guarda, Centro de Saúde de Pinhel, praticando
o horário de trinta e cinco horas semanais, correspondendo-lhe
o escalão 1, índice 114, da tabela do novo sistema retributivo.
30 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.
Despacho n.o 4743/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 9 de Junho de 2005:
Marco António Mota Martinho — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
a fim de desempenhar funções equivalentes à categoria de auxiliar
de acção médica no Centro de Saúde de Gouveia, com início em
1 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
1 de Julho de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho de
Pina.
Rectificação n.o 413/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 116, apêndice 83, de 20
de Junho de 2005, a p. 4, rectifica-se que onde se lê «com efeitos

