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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extracto) n.o 22 835/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Setembro de 2005 do vice-presidente do Instituto
Politécnico de Tomar, por delegação:
José Carlos Duque Rodrigues Pedro — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial (50 %), por urgente conveniência de serviço, da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de
Tomar, com início a 1 de Outubro de 2005 e com término a 30
de Setembro de 2006, auferindo a remuneração correspondente
a 50 % do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico para esta
categoria.
Fátima Edite Pires Pereira Casado — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta, em
regime de exclusividade, por urgente conveniência de serviço, da
Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar, com
início a 1 de Outubro de 2005 e com término a 30 de Setembro
de 2006, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 2,
índice 195, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico para esta categoria.
Jorge Manuel Oliveira Lágea — renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a assistente do 1.o triénio, em
regime de tempo integral, por urgente conveniência de serviço,
da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar,
com início a 1 de Outubro de 2005 e com término a 30 de Setembro
de 2006, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1,
índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico para esta categoria.
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de Nossa Senhora da Graça — Tomar, unidade deste Centro Hospitalar — atribuído o regime de trabalho de horário acrescido de
quarenta e duas horas semanais, por um período de seis meses,
com efeitos reportados a 1 de Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Outubro de 2005. — O Vogal Executivo, João Maria R. Vaz
Rico.

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, S. A.
Despacho n.o 22 838/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho de administração de 30 de Setembro de 2005:
Suzana Valente Conceição Pereira Sousa — nomeada assistente graduada de ortopedia, por ter sido aprovado na sequência do concurso
de habilitação ao grau de consultor da carreira médica hospitalar,
homologado por despacho de 19 de Julho de 2005 do Secretário
de Estado da Saúde. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Outubro de 2005. — O Director do SGRH, Jorge Teixeira.
Despacho n.o 22 839/2005 (2.a série). — Por despacho do Secretário de Estado Adjunta do Ministro da Saúde de 31 de Agosto de
2005:
Florbela dos Santos Gonçalves, assistente eventual de medicina
interna — colocada neste Hospital, ao abrigo da alínea b) do n.o 1
do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 112/98, de 24 de Abril, a partir
de 1 de Outubro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

(Contratos isentos de fiscalização prévia por parte do Tribunal
de Contas.)

6 de Outubro de 2005. — O Director do SGRH, Jorge Teixeira.

18 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente, António Pires da
Silva.

Despacho n.o 22 840/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho de administração de 30 de Setembro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 22 836/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Setembro de 2005 do vice-presidente do Instituto
Politécnico de Tomar, por delegação:

Rui Miguel Faria Resende Vitó — nomeado assistente graduado de
ortopedia, por ter sido aprovado na sequência do concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira médica hospitalar, homologado por despacho de 19 de Julho de 2005 do Secretário de
Estado da Saúde. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Pedro Manuel Frouco Marques — renovado o contrato administrativo
de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime
de exclusividade, por urgente conveniência de serviço, da Escola
Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar, com início
a 1 de Outubro de 2005 e com término a 30 de Setembro de 2006,
auferindo a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 185,
constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino
superior politécnico para esta categoria. (Contrato isento de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente, António Pires da
Silva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho n.o 22 837/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Outubro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Viseu:
Licenciado Nuno Miguel Martins da Costa, encarregado de trabalhos
do Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia —
autorizado o pedido de equiparação a bolseiro, com início em 3 de
Outubro de 2005, com dispensa de um dia e meio por semana
(quinta-feira à tarde e sexta-feira), pelo período de um ano.
18 de Outubro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, S. A.
Deliberação (extracto) n.o 1435/2005. — Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, S. A.,
de 12 de Outubro de 2005:
Maria Alexandra Andrade Vilarinho Cachado Reis Vieira, enfermeira
graduada de nomeação definitiva do quadro residual do Hospital

6 de Outubro de 2005. — O Director do SGRH, Jorge Teixeira.

HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, S. A.
Deliberação n.o 1436/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de São Gonçalo, S. A., de 17 de Outubro
de 2005, é nomeada assistente graduada de medicina interna Rosa
Maria Mendes Ferreira, do quadro de pessoal do Hospital de São
Gonçalo, S. A., de acordo com o disposto no artigo 30.o e na alínea b)
do n.o 2 do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março,
e com base no parecer favorável da comissão de avaliação curricular
nomeada para o efeito. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Julho de 2005. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.)

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE LISBOA, S. A.
Despacho n.o 22 841/2005 (2.a série). — Por despacho da administradora hospitalar da gestão de recursos humanos de 9 de Setembro
de 2005:
Maria Cristina Costa Ferreira, enfermeira-chefe do quadro de pessoal
deste Centro — autorizada a redução de horário de quarenta e
duas horas semanais para quarenta e uma horas semanais a partir
de 9 de Setembro de 2005.

