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Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de
Abril, com efeitos reportados a 19 de Janeiro de 2005.
15 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director de Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 4768/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 10 de Dezembro de 2004, no uso de competência delegada,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Laurinda Alves Dinis Soares de Freitas — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de
assistente administrativo no Centro de Saúde de Viana do Castelo
da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de
três meses, com a possibilidade de prorrogação por um único e
igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o, conjugados
com o n.o 3 do artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados
a 21 de Dezembro de 2004.
28 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 4769/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 10 de Dezembro de 2004, no uso de competência delegada,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Maria Luísa da Cunha Bezerra Correia — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de
assistente administrativo no Centro de Saúde de Viana do Castelo,
da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de
três meses, com a possibilidade de prorrogação por um único e
igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o, conjugados
com o n.o 3 do artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados
a 21 de Dezembro de 2004.
28 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 4770/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 22 de Dezembro de 2004, no uso de competência delegada,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Elisabete Nunes Porto Pereira — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções de auxiliar de apoio
e vigilância no Centro de Saúde de Caminha, da Sub-Região de
Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com a
possibilidade de prorrogação por um único e igual período, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3 do artigo 18.o-A,
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 28
de Abril, com efeitos reportados a 3 de Janeiro de 2005.
28 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.
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Despacho (extracto) n. 4771/2005 (2. série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 13 de Dezembro de 2004, no uso de competência delegada,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Paula Matilde da Silva Sá — autorizada a celebração de contrato de
trabalho a termo certo, para exercer funções de assistente administrativo no Centro de Saúde de Caminha, da Sub-Região de Saúde
de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com a possibilidade
de prorrogação por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3
e 4 do artigo 18.o, conjugados com o n.o 3 do artigo 18.o-A, do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos

Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 28 de
Abril, com efeitos reportados a 20 de Dezembro de 2004.
28 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 4772/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 24 de Novembro de 2004, no uso de competência delegada,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Célia Maria Oliveira Amado — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções de auxiliar de apoio
e vigilância no Centro de Saúde de Darque, da Sub-Região de
Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com a
possibilidade de prorrogação por um único e igual período, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3 do artigo 18.o-A,
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 28
de Abril, com efeitos reportados a 14 de Dezembro de 2004.
28 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 4773/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 22 de Dezembro de 2004, no uso de competência delegada,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Ângela Patrícia Assunção Dias Camões — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de
assistente administrativo no Centro de Saúde de Viana do Castelo,
da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de
três meses, com a possibilidade de prorrogação por um único e
igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o, conjugados
com o n.o 3 do artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados
a 10 de Janeiro de 2005.
28 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 4774/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 22 de Dezembro de 2004, no uso de competência delegada,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Sandra Conceição Portovedo Peixoto — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de assistente administrativo no Centro de Saúde de Viana do Castelo,
da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de
três meses, com a possibilidade de prorrogação por um único e
igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o, conjugados
com o n.o 3 do artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de
11 de Março, e 68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados
a 10 de Janeiro de 2005.
28 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 4775/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 20 de Dezembro de 2004, no uso de competência delegada,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Carlos Duarte Ribeiro Amorim Laranjeira — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de
telefonista no Centro de Saúde de Viana do Castelo, da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses, com
a possibilidade de prorrogação por um único e igual período, ao
abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o, conjugados com o n.o 3 do
artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e
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68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados a 10 de Janeiro
de 2005.
28 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 4776/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 27 de Dezembro de 2004, no uso de competência delegada,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Maria do Céu Martins Oliveira Antunes — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de
auxiliar de apoio e vigilância, para o Centro de Saúde de Viana
do Castelo, da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo
período de três meses, com a possibilidade de prorrogação por
um único e igual período, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado
com o n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11
de Março, e 68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados a
10 de Janeiro de 2005.
28 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director de Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 4777/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do
Castelo de 7 de Janeiro de 2005, no uso de competência delegada,
ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Olga Maria Aguiar Gomes de Araújo — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de auxiliar
de apoio e vigilância, para o Centro de Saúde de Darque, da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período de três meses,
com a possibilidade de prorrogação por um único e igual período,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3 do
artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e
68/2000, de 26 de Abril, com efeitos reportados a 25 de Janeiro
de 2005.
28 de Junho de 2005. — Pela Coordenadora, o Director de Serviços
de Administração, António L. Maciel Pires.

Despacho n.o 4779/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Centro Hospitalar de 9 de Junho
de 2005 (não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas):
Eva João de Jesus Santos e Núria Alexandra Moreira Mendes Garcia — nomeadas, precedendo concurso, enfermeiras do nível 1,
escalão 1, índice 114, do quadro de pessoal deste Centro Hospitalar,
considerando-se exoneradas do anterior lugar a partir da data da
aceitação.
24 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Vasco Rui Rodrigues de Noronha Trancoso.
Despacho n.o 4780/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Centro Hospitalar de 9 de Junho
de 2005 (não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas):
Ana Cláudia da Silva Tavares, Ana Cristina Vieira Lourenço, Ana
Rita Lamberto Duarte Cláudio, Ana Rita Marques Madeira, Célia
Maria da Silva Romão, Cláudia Patrícia Mendes Ferreira, Isabel
Bernardes Simões, Marta Cristina Carreira Paulo, Marta Sofia
Vieira Baptista Silva, Mónica Alexandra Ferreira Duarte, Nídia
Celeste Antunes Santos, Nuno José Pires Borda de Água, Sílvia
Maria Margarido Duarte, Susana Isabel de Sousa Batista, Suzanne
Marie Ganhão Santos e Tiago Miguel Luís — nomeados, precedendo concurso, enfermeiros, nível 1, escalão 2, índice 119, com
efeitos a 13 de Junho de 2005, do quadro de pessoal deste Centro
Hospitalar, considerando-se exonerados do anterior lugar a partir
da data da aceitação.
24 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Vasco Rui Rodrigues de Noronha Trancoso.
Despacho n.o 4781/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Centro Hospitalar de 9 de Junho
de 2005:
Sofia Madalena Félix Cozinheiro — nomeada, precedendo concurso,
enfermeira do nível 1, escalão 1, índice 114, do quadro de pessoal
deste Centro Hospitalar, com efeitos a 20 de Junho de 2005, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data da aceitação. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Vasco Rui Rodrigues de Noronha Trancoso.

Centro Hospitalar de Cascais
Sub-Região de Saúde de Vila Real
o

Deliberação n. 2764/2005 — AP. — Por despacho do vogal do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Norte de 31 de Maio de 2005:
Júlia Alexandra do Nascimento Teixeira — ratificada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo para exercer funções inerentes
à categoria de técnica superior, área de serviço social, no Centro
de Saúde de Peso da Régua, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, por um período de três meses, o qual
teve o seu início em 2 de Fevereiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
23 de Junho de 2005. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços
de Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.

Direcção-Geral da Saúde
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha

Aviso n.o 5505/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 23 de Junho de 2005, precedendo concurso
interno geral de ingresso para provimento de sete lugares vagos na
categoria de enfermeiro/enfermeiro graduado para o quadro de pessoal do Hospital Ortopédico Dr. José d’Almeida, aprovado pela Portaria n.o 289/93, de 13 de Março, integrado no Centro Hospitalar
de Cascais, pela Portaria n.o 300/2000, de 29 de Maio, aberto pelo
aviso n.o 7193/2004, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 157
de 6 de Julho de 2004, foram nomeados definitivamente:
Liliana Cristina da Silva Rodrigues.
Filipe Miguel Silva Plácido Santos.
Anabela Gouveia Páscoa Barreiros.
Sandra Cristina Moreira Amaral Pereira Dias.
Elizabete Maria Gomes Correia.
Sónia Rute da Silva Palmela.
Ficam exonerados das funções que exerciam anteriormente à data
do termo de aceitação. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
28 de Junho de 2005. — A Vogal não Executiva, Maria Lídia Dias.

Despacho n.o 4778/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração deste Centro Hospitalar de 9 de Junho
de 2005 (não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas):
Marta Sofia Oliveira Duarte — nomeada, precedendo concurso, enfermeira, nível 1, escalão 1, índice 114, do quadro de pessoal deste
Centro Hospitalar, com efeitos a 13 de Junho de 2005, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data da aceitação.
24 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Vasco Rui Rodrigues de Noronha Trancoso.

Aviso n.o 5506/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 23 de Junho de 2005:
Guiomar Teresa Alves Peres Ribeiro — nomeada, após concurso,
assistente de medicina interna, da carreira médica hospitalar, do
quadro de pessoal do Hospital Condes de Castro Guimarães, integrado no Centro Hospitalar de Cascais. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Junho de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho Gil.

