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de Abril, para desempenhar funções inerentes à categoria de motorista de ligeiros no Centro de Saúde do Seixal, com a remuneração
mensal de E 450,37, com efeitos a 6 de Setembro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia.)

6 de Setembro de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 3315/2005 — AP. — Por deliberação de 30 de
Agosto de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito da competência subdelegada:
Jorge Daniel Amaro Gonçalves — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A aditado ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.
O contrato destina-se ao desempenho de funções inerentes à
categoria de enfermeiro, no Centro de Saúde de Santiago do Cacém,
com a remuneração mensal de E 942,43 e efeitos a 6 de Setembro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
6 de Setembro de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro Silva.
Deliberação n.o 3316/2005 — AP. — Por deliberação de 30 de
Agosto de 2050 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarado por competência
subdelegada:
Maria Fernanda Varela Casqueiro Rodrigues — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
e do Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para desempenhar
funções inerentes à categoria de telefonista, com a remuneração
mensal de E 421,82, com efeitos a 7 de Setembro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia.)
7 de Setembro de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 3317/2005 — AP. — Por deliberação de 30 de
Agosto de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
Maria Costa Serra — autorizada a celebração de contrato de trabalho
a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, para desempenhar funções inerentes à categoria
de auxiliar de apoio e vigilância no Centro de Saúde de Palmela,
com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos a 9 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
9 de Setembro de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Deliberação n.o 3318/2005 — AP. — Por deliberação de 30 de
Agosto de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, exarada por competência
subdelegada:
José Joaquim Sobreira Mendonça — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo por três meses, ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para desempenhar funções inerentes à categoria de motorista de ligeiros no Centro de Saúde
de Corroios, com a remuneração mensal de E 450,37, com efeitos
a 14 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
12 de Setembro de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 6282/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
2 de Setembro de 2005 do coordenador sub-regional de Saúde de
Setúbal exarado por delegação foram nomeadas na categoria de técnico de 1.a classe da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica,
área de saúde ambiental, com efeitos à data do despacho, conforme
a alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o, conjugado com o disposto no
n.o 1 do artigo 127.o do Código do Procedimento Administrativo,
n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
e do artigo 63.o do Decreto-Lei n.o 564/99, de 21 de Dezembro, para
o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa

e Vale do Tejo, sub-região de Saúde de Setúbal, aprovado pela Portaria
n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro, precedendo concurso interno de
acesso limitado, conforme publicação na Ordem de Serviço n.o 1/2005,
de 28 de Janeiro de 2005:
Centro de Saúde de Amora:
Rui Pedro Candeias Ganço.
Centro de Saúde do Barreiro:
Marília Bráz Marques.
Centro de Saúde do Montijo:
Daia Vieira Gomes Monteiro.
Centro de Saúde de São Sebastião:
Cláudia Sofia Fernandes Raminhos.
Centro de Saúde de Santiago do Cacém:
Cláudia Sofia Silva Oliveira.
Centro de Saúde de Sesimbra:
Susana Currião Alves.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Setembro de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 6283/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
5 de Setembro de 2005 do coordenador sub-regional de Saúde de
Setúbal, exarado por delegação:
Nomeados na categoria de assistente administrativo especialista
do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal,
Centro de Saúde de Sesimbra, aprovado pela Portaria
n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro, precedendo concurso interno
de acesso misto, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 305, de 31 de Dezembro de 2004:
Aura Antunes.
Cremilde Maria Fonseca Barroso Moura.
Domingos José Lagos Santos.
Elvira Gomes Martins Marquês.
João Luís Nogueira Braga.
Laura Alzira Inácio Costa Marques.
Maria Conceição Gonçalves Azevedo Teixeira.
Maria Odete Silva Soares Conceição Capucho.
Rosa Maria Martins Farinha Rodrigues.
Élia Maria Amaro.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Setembro de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 6284/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
2 de Setembro de 2005 do coordenador sub-regional de Saúde de
Setúbal, exarado por delegação:
Teresa Paula Soares Costa Rica — nomeada na categoria de técnico
de especialista da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica,
área de saúde ambiental, com efeitos à data do despacho, conforme
a alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o, conjugado com o disposto
no n.o 1 do artigo 127.o do Código do Procedimento Administrativo,
no n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro
e no artigo 63.o do Decreto-Lei n.o 564/99, de 21 de Dezembro,
para o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, Centro
de Saúde do Bonfim, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de 31
de Dezembro, precedendo concurso interno de acesso misto, conforme publicação o Diário da República, 2.a série, n.o 64, de 1 de
Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
5 de Setembro de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 6285/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
2 de Setembro de 2005 do coordenador sub-regional de Saúde de
Setúbal, exarado por delegação:
Nomeadas na categoria de técnico especialista da carreira de
técnico de diagnóstico e terapêutica, área de saúde ambiental,
com efeitos à data do despacho, conforme a alínea a) do n.o 2

