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n.o 3115/2005 (2.a série) — AP, fica sem efeito relativamente à enfermeira graduada Ercília Soares Venâncio.
28 de Junho de 2005. — O Técnico Superior Assessor, José António
Basílio.
Despacho n.o 4797/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
7 de Abril de 2005 do conselho de administração deste Hospital:
Serviço de urgência:
Emília Ribeiro de Almeida Batista, enfermeira graduada — autorizada a praticar o regime de horário acrescido, quarenta e duas
horas semanais, por um período de seis meses, a partir de 1 de
Maio de 2005.
28 de Junho de 2005. — O Técnico Superior Assessor, José António
Basílio.
Despacho n.o 4798/2005 (2.a série) — AP:
Sérgio Alexandre Farias Pereira e Tiago Manuel Santos Albano, técnicos de 2.a classe de análises clínicas e de saúde pública — ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo certo celebrado
entre o conselho de administração do Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco, por mais três meses, com início em 1 de
Abril de 2005, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, artigo este aditado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março.
28 de Junho de 2005. — O Técnico Superior Assessor, José António
Basílio.

Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede
Aviso n.o 5509/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital Arcebispo João Crisóstomo de
9 de Dezembro de 2004:
Áurea da Cruz Flamino Andrade, enfermeira especialista do quadro
do Hospital Arcebispo João Crisóstomo — autorizado o regime de
trabalho de horário acrescido, quarenta e duas horas semanais,
por um ano, conforme previsto no capítulo VI, artigo 55.o, do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com efeitos a 3 de Janeiro
de 2005.
3 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
José António Trindade Constante.
Aviso n.o 5510/2005 (2.a série) — AP:
Maria Madalena Pessoa Maia — exonerada, a seu pedido, do regime
de substituição de enfermeira-chefe com efeitos a 1 de Maio de
2005.

Contrato (extracto) n.o 1266/2005 — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 9 de Junho de 2005:
Sandra Isabel Oliveira Lopes — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, ao artigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, por mais três meses,
com início em 16 de Maio de 2005, para exercer as funções correspondentes à categoria de enfermeiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Ana Maria Abrantes Mendes Abrantes.
Contrato (extracto) n.o 1267/2005 — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 9 de Junho de 2005:
Carlos Filipe Coimbra Azevedo — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, por mais três meses,
com início em 1 de Maio de 2005, para exercer as funções correspondentes à categoria de enfermeiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Ana Maria Abrantes Mendes Abrantes.
Contrato (extracto) n.o 1268/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração do Hospital de Cândido de Figueiredo
de 22 de Abril de 2005, ratificado pelo conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro de 9 de Junho de
2005:
Victor Manuel Pinto Augusto — autorizada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, por três meses, com
início em 2 de Maio de 2005, para exercer as funções correspondentes à categoria de auxiliar de acção médica. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Ana Maria Abrantes Mendes Abrantes.

Hospital Central e Especializado de Crianças Maria Pia
Deliberação n.o 2778/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 15 de Junho de 2005:
Ana da Conceição Silva Resende Amado — nomeada, precedendo
concurso, enfermeira de nível 1 do quadro de pessoal deste Hospital,
escalão 2, índice 119, ficando exonerada da situação anterior com
efeitos à data da publicação no Diário da República.

28 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José António Trindade Constante.

Esta nomeação efectua-se em virtude de a enfermeira graduada
Teresa Augusta de Morais Nogueira não ter aceite a nomeação dentro
do prazo legalmente estabelecido. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

Aviso n.o 5511/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 1 de Junho de 2005:

30 de Junho de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de Administração, António Augusto Paul.

Clara Maria Mendes Manco Estanislau, enfermeira especialista — nomeada em regime de substituição enfermeira-chefe, com
efeitos a 1 de Junho de 2005.

Hospital Conde de São Bento — Santo Tirso

28 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José António Trindade Constante.

Deliberação n.o 2779/2005 — AP. — Por deliberações do conselho de administração deste Hospital de 28 de Março de 2003 e
de 23 de Março e de 28 de Fevereiro de 2005, respectivamente:

Hospital de Cândido de Figueiredo

Carlos Jorge Figueiredo Ferreira, assessor da área de farmácia da
carreira de técnico superior de saúde do quadro deste Hospital — autorizada a licença de longa duração, com efeitos a partir
de 1 de Junho de 2003.
Ana Pontes Silva, técnica de 2.a classe de cardiopneumologia do quadro deste Hospital — autorizada a licença de longa duração, com
efeitos a partir de 1 de Abril de 2005.

Contrato (extracto) n.o 1265/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração do Hospital Cândido de Figueiredo de
22 de Abril de 2005, ratificada pelo conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Centro de 9 de Junho de 2005:
Helena Maria Viegas de Figueiredo Ferreira — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, por
três meses, com início em 26 de Abril de 2005, para exercer as
funções correspondentes à categoria de auxiliar de acção médica.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Ana Maria Abrantes.

29 de Abril de 2005. — O Administrador Executivo, Carlos Oliveira.

Hospital do Espírito Santo — Évora
Contrato (extracto) n.o 1269/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração do Hospital do Espírito Santo — Évora
de 28 de Abril de 2005 e por deliberação do conselho de administração

