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rectifica-se que onde se lê «autorizada a transferência para o quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde da Penha
de França» deve ler-se «autorizada a transferência para o quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde da Penha
de França, com efeitos a 1 de Dezembro de 2004».
2 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Sub-Região de Saúde de Santarém
Despacho (extracto) n.o 1281/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 5 de Janeiro de 2005, no
uso da subdelegação de competências:
Ana Isabel da Silva Fortunato Remígio — ratificada a celebração do
contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com a nova redacção dada pelo n.o 1 do Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, e da circular normativa n.o 2/2000, de 23 de Março
do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de
18 de Maio, e da alínea b) do n.o 9 da circular normativa n.o 9/2002,
de 22 de Maio, do DRMS, como assistente administrativo, para
Centro de Saúde de Abrantes, sendo remunerada pelo escalão 1,
índice 199, da categoria de base da respectiva carreira, com início
em 3 de Janeiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
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Despacho (extracto) n. 1282/2005 (2. série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 5 de Janeiro de 2005, no
uso da subdelegação de competências:
Rosa Santos Carrapo Catarino Ferreira — ratificada a celebração do
contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com a nova redacção dada pelo n.o 1 do Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, e da circular normativa n.o 2/2000, de 23 de Março,
do Departamento de Recursos Humanos da Saúde, da Resolução
do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio, e da alínea b)
do n.o 9 da circular normativa n.o 9/2002, de 22 de Maio, do Departamento de Modernização de Recursos Humanos da Saúde, como
auxiliar de apoio e vigilância, para o Centro de Saúde de Coruche,
sendo remunerada pelo escalão 1, índice 142, da categoria de base
da respectiva carreira, com início em 21 de Janeiro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 1283/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 5 de Janeiro de 2005, no
uso de subdelegação de competências:
Nuno Gonçalves Ferreira — ratificada a celebração do contrato de
trabalho a termo certo pelo período de três meses, com início em
23 de Janeiro de 2003, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo n.o 1
do Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, e da circular normativa
n.o 2/2000, de 23 de Março, do Departamento de Recursos Humanos
da Saúde, da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002,
de 18 de Maio, e da alínea b) do n.o 9 da circular normativa
n.o 9/2002, de 22 de Maio, do Departamento de Modernização
de Recursos Humanos da Saúde, como médico, para exercer funções
no Centro de Saúde de Torres Novas. (Excluído da fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 1284/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 5 de Janeiro de 2005, no
uso de subdelegação de competências:
Ljiljana Aleksandrov — ratificada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, por três meses, com início em 16 de Janeiro
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de 2005, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, e da circular normativa n.o 2/2000, de 23 de Março,
do Departamento de Recursos Humanos da Saúde, da Resolução
do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio, e da alínea b)
da circular normativa n.o 9/2002, de 22 de Maio, do Departamento
de Modernização de Recursos Humanos da Saúde, como médica,
para exercer funções no Centro de Saúde de Santarém. (Excluído
da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 1285/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 5 de Janeiro de 2005, no
uso de subdelegação de competências:
Ana Sofia Lourenço Valongo — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com a nova
redacção dada pelo n.o 1 do Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de
Abril, e da circular normativa n.o 2/2000, de 23 de Março, do Departamento de Recursos Humanos da Saúde, da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio, e da alínea b) do
n.o 9 da circular normativa n.o 9/2002, de 22 de Maio, do Departamento de Modernização de Recursos Humanos da Saúde, como
técnica de 2.a classe, área de higiene oral, para exercer funções
no Centro de Saúde de Ourém, com início em 8 de Janeiro de
2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 1286/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 5 de Janeiro de 2005, no
uso de subdelegação de competências:
Isabel Cristina Vaz da Costa Neves — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com a nova redacção dada pelo n.o 1 do Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, e da circular normativa n.o 2/2000, de 23 de Março,
do Departamento de Recursos Humanos da Saúde, da Resolução
do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio, e da alínea b)
do n.o 9 da circular normativa n.o 9/2002, do Departamento de
Modernização de Recursos Humanos da Saúde, e da circular normativa do Departamento de Modernização dos Recursos Humanos
da Saúde, de Janeiro de 2003, como médica, para exercer funções
no Centro de Saúde de Ourém, com início em 18 de Dezembro
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 1287/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 5 de Janeiro de 2004 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:
Maria Helena Antunes Costa Pereira — ratificada a celebração de
um contrato de trabalho a termo certo, com início em 9 de Janeiro
de 2005, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11
de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, da circular normativa n.o 2/2000,
de 23 de Março, do Departamento de Recursos Humanos da Saúde,
e das Resoluções do Conselho de Ministros n.os 16/2002, 28/2001
e 97/2002, de 18 de Maio, como auxiliar de apoio e vigilância,
para o Centro de Saúde do Cartaxo, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 142. (Não carece de fiscalização prévia.)
25 de Janeiro de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 1288/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 5 de Janeiro de 2004 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:
Maria Antonieta Mesquita Cruz — ratificada a celebração de um contrato de trabalho a termo certo, com início em 9 de Janeiro de
2005, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, e pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, da circular

