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2.4 — Adjudicar os concursos e consultas para aquisição de bens
de consumo e prestação de serviços até E 25 000, no rigoroso cumprimento do estipulado na legislação em vigor;
2.5 — Escolher o tipo de procedimento a adoptar nos casos do
n.o 2 do artigo 79.o e do n.o 1 do artigo 205.o, ambos do Decreto-Lei
o
n. 197/99, de 8 de Julho, quando o montante estimado da despesa
não exceda os E 75 000;
2.6 — Conceder adiantamentos a empreiteiros e a fornecedores de
bens e serviços, desde que cumpridos os condicionalismos previstos
nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 72.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de
Julho, e no artigo 214.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Maio;
2.7 — Visar todas as notas de encomendas até ao limite da despesa
permitida ao administrador delegado.
3 — A presente subdelegação produz efeitos desde 14 de Março
de 2005, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto
praticados.
21 de Novembro de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Ferraria Neto.

Hospital Conde de São Bento — Santo Tirso
Aviso n.o 10 847/2005 (2.a série). — Para conhecimento dos interessados faz-se pública a lista de classificação final do concurso interno
de ingresso para provimento de um lugar de assistente de medicina
interna, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 96, de 18 de Maio de 2005, homologada por deliberação de 9
de Novembro de 2005:
Valores

1.o Dr.a Maria do Céu Vieira Rodrigues Augusto . . . . . . . . . . .
2.o Dr. Manuel José Teixeira Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.o Dr.a Edna Maria de Marta Oliveira Bentes . . . . . . . . . . . . . .

17,4
16,5
14

Os candidatos dispõem de 10 dias úteis para eventual recurso, conforme o estipulado no Regulamento dos Concursos de Provimento
dos Lugares de Assistente da Carreira Médica Hospitalar.
9 de Novembro de 2005. — O Administrador Executivo, Carlos
Oliveira.

Hospital Distrital de Lamego
Aviso n.o 10 848/2005 (2.a série). — Concurso n.o 2/PM/2005
(assistente de anestesiologia), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 87, de 5 de Julho de 2005:
Luísa Maria Carvalho Saraiva Gonçalves, candidata classificada em
1.o lugar no concurso em título — abatida à lista de classificação
final por ter apresentado, por escrito, a desistência do lugar que
lhe competia.
11 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Manuel Marques Luís.

Hospital Distrital do Montijo
Aviso (extracto) n.o 10 849/2005 (2.a série). — Através do Diário
da República, 2.a série, n.o 205, de 25 de Outubro de 2005, foi publicado
aviso de abertura do concurso n.o 9/2005, interno geral de acesso
para a categoria de enfermeiro-chefe. Dado que na composição do
júri do citado concurso se constatou que não foi contemplado o referenciado no n.o 5 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8
de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 412/98, de 30 de Dezembro, o conselho de administração deliberou
em 8 de Novembro de 2005 proceder à sua alteração, pelo que a
composição do júri passa a ser a seguinte:
Presidente — António Barata Martins, enfermeiro-supervisor da
Sub-Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
Vogais efectivos:
Caetano Luís Mendes Galhanas, enfermeiro-supervisor do
Hospital de Júlio de Matos.
Luísa de Jesus Barbosa Viegas da Silva, enfermeira-directora
do Hospital Distrital do Montijo.
Vogais suplentes:
Maria Fernanda Santos Caiado, enfermeira-chefe do Hospital Distrital do Montijo.
Alzira dos Santos Sousa Videira de Sá, enfermeira-chefe
do Hospital Distrital do Montijo.

N.o 230 — 30 de Novembro de 2005

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos
legais, pelo 1.o vogal efectivo.
Nesta sequência consideram-se válidas as candidaturas eventualmente apresentadas e as que vierem a ocorrer no prazo de 15 dias
úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República.
14 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Serafim Machado e Sousa.

Hospital do Litoral Alentejano
Deliberação n.o 1572/2005. — Por deliberação de 27 de Outubro
de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano:
Maria João Pacheco Batista Martins, enfermeira graduada — autorizada a equiparação a bolseiro a tempo parcial (35 %) para frequentar o curso complementar de formação em Enfermagem,
excepto no período das pausas lectivas, a partir de 27 de Outubro
de 2005, pelo período de um ano. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 1573/2005. — Por deliberação de 27 de Outubro
de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano:
Maria da Graça Mira Candeias Carvalhinho Ventura, enfermeira graduada — autorizada a equiparação a bolseiro a tempo parcial
(35 %) para frequentar o curso complementar de formação em
Enfermagem, excepto no período das pausas lectivas, a partir de
27 de Outubro de 2005, pelo período de um ano. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 1574/2005. — Por deliberação de 27 de Outubro
de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano:
Isaurinda José Guerreiro Mestre da Silva Salema, enfermeira graduada — autorizada a equiparação a bolseiro a tempo parcial (35 %)
para frequentar o curso complementar de formação em Enfermagem, excepto no período das pausas lectivas, a partir de 27 de
Outubro de 2005, pelo período de um ano. (Isenta de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 1575/2005. — Por deliberação de 27 de Outubro
de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano:
Maria José Venturinha Freire, enfermeira graduada — autorizada a
equiparação a bolseiro a tempo parcial (35 %) para frequentar o
curso complementar de formação em Enfermagem, excepto no
período das pausas lectivas, a partir de 27 de Outubro de 2005,
pelo período de um ano. (Isenta de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 1576/2005. — Por deliberação de 27 de Outubro
de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano:
Idalina Maria Santos Vieira Lisboa Bordalo, enfermeira graduada —
autorizada a equiparação a bolseiro a tempo parcial (35 %) para
frequentar o curso complementar de formação em Enfermagem,
excepto no período das pausas lectivas, a partir de 27 de Outubro
de 2005, pelo período de um ano. (Isenta de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.

Hospital de Magalhães Lemos
Rectificação n.o 1966/2005. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 9206/2005, no Diário da República, 2.a série, n.o 203, de
21 de Outubro de 2005, rectifica-se que onde se lê «Maria do Rosário
Nunes Pereira Mesquita, assistente do Hospital de São João» deve
ler-se «Maria do Rosário Nunes Pereira Mesquita, assessora do Hos-

