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n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos
reportados a 18 de Agosto de 2004.
2 de Fevereiro de 2005. — Pela Coordenadora, o Director dos Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

a termo certo, nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, pelo período de três meses,
renovável por único e igual período, para o exercício de funções correspondentes às categorias abaixo mencionadas, com os profissionais
a seguir indicados:

Sub-Região de Saúde de Vila Real

Valter José Fidalgo Caniço — com efeitos a 2 de Fevereiro de 2004.

Enfermeiro nível 1:

Deliberação n.o 569/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de
29 de Dezembro de 2004, foram ratificados os contratos de trabalho
a termo certo, celebrados ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de
Abril, pelo período de três meses, com as enfermeiras abaixo indicadas:
Centro de Saúde de Alijó:
Silvie Pereira Pires — início a 1 de Outubro de 2004.
Sónia Maria Araújo dos Santos Morais — início a 1 de Novembro
de 2004.
Centro de Saúde de Ribeira de Pena:
Ana Rita Teixeira de Sousa — início a 21 de Outubro de 2004.
21 de Janeiro de 2005. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços
da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.
Deliberação n.o 570/2005 — AP. — Por deliberação de 24 de
Março de 2004 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:
Amauri Jorge Roque Martins, médico — autorizado o regime de dedicação exclusiva de quarenta e duas horas semanais.
31 de Janeiro de 2005. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços
da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.
Despacho n.o 1368/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
coordenador da Sub-Região de Saúde de Vila Real de 20 de Janeiro
de 2005, foram nomeadas, precedendo concurso interno geral de
ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 13, de 16 de Janeiro de 2004, as enfermeiras abaixo mencionadas
para provimento de lugares no quadro de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde de Vila Real:
Centro de Saúde de Mondim de Basto:
Lígia Aparecida Teixeira Roxo.
Jaime José Freitas da Cruz.
Centro de Saúde de Ribeira de Pena:
Paula Alexandra Nóbrega de Sales Gomes.
Centro de Saúde de Santa Marta de Penaguião:
Marlene Cristina Guedes Madeira.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Janeiro de 2005. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços
da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.

Direcção-Geral da Saúde
Centro Hospitalar de Cascais
Aviso n.o 1440/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar de Cascais de 18 de
Fevereiro de 2004:
Vera Mónica Ornelas Esteves — autorizada a celebração do contrato
de trabalho a termo certo, nos termos do disposto no n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, pelo
período de três meses, renovável por único e igual período, para
o exercício de funções correspondentes às da categoria de auxiliar
de acção médica, com produção de efeitos a 25 de Fevereiro de
2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.
Aviso n.o 1441/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar de Cascais de 28 de
Janeiro de 2004, foi autorizada a celebração dos contratos de trabalho

Auxiliar de acção médica:
Ângela de Fátima Nunes Mascarenhas Teixeira — com efeitos a 2
de Fevereiro de 2004.
Maria da Conceição Gomes de Sousa — com efeitos a 9 de Fevereiro
de 2004.
Maria Deolinda Rego Ferreira dos Santos — com efeitos a 9 de Fevereiro de 2004.
Assistente administrativo:
Andreia Cristina Oliveira da Cunha — com efeitos a 2 de Fevereiro
de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.
Aviso n.o 1442/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar de Cascais de 3 de Março
de 2004:
Ana Paula Marques Fernandes Tavares — autorizada a celebração
do contrato de trabalho a termo certo, nos termos do disposto
no n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
pelo período de três meses, renovável por único e igual período,
para o exercício de funções correspondentes à categoria de assistente administrativo, com efeitos a 18 de Fevereiro de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.
Aviso n.o 1443/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar de Cascais de 7 de
Janeiro de 2004, foi autorizada a celebração dos contratos de trabalho
a termo certo, nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, pelo período de três meses,
renováveis por único e igual período, para o exercício de funções
correspondentes às seguintes categorias:
Assistente administrativo:
Duarte Miguel Vieira Machado — com efeitos a 15 de Fevereiro de
2004.
Auxiliar de acção médica:
Ana Teresa Ferreira Godinho — com efeitos a 3 de Fevereiro de
2004.
Belchior Augusto Sande Barrocas — com efeitos a 27 de Fevereiro
de 2004.
Cátia Baptista de Jesus — com efeitos a 5 de Fevereiro de 2004.
Maria Rosa Rodrigues Oliveira Sousa — com efeitos a 4 de Fevereiro
de 2004.
Sandra Maria Gomes Nóbrega Comba — com efeitos a 6 de Fevereiro
de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.
Aviso n.o 1444/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar de Cascais de 15 de
Janeiro de 2004, foi autorizada a celebração dos contratos de trabalho
a termo certo, nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, pelo período de três meses,
renováveis por único e igual período, para o exercício de funções
correspondentes às seguintes categorias:
Enfermeiro nível 1:
Ana Rita Lamego Ribeiro — com efeitos a 20 de Fevereiro de 2004.
Catarina Sofia da Silva Afonso — com efeitos a 4 de Fevereiro de
2004.
Maria Olinda de Medeiros Ourique — com efeitos a 1 de Fevereiro
de 2004.
Vânia Celina Cernadela Alves Casimiro — com efeitos a 11 de Fevereiro de 2004.
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Auxiliar de acção médica:
Anabela dos Santos Marques — com efeitos a 2 de Fevereiro de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.

Técnico de diagnóstico e terapêutica (neurofisiologia):
Mafalda Sofia de Lemos Ferreira — 23 de Novembro de 2004.
Administrador hospitalar:
João José Ramalho Moutinho Gonçalves — 15 de Novembro de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Aviso n.o 1445/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar de Cascais de 15 de
Janeiro de 2004, foi autorizada a celebração dos contratos de trabalho
a termo certo, nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, pelo período de três meses,
renováveis por único e igual período, para o exercício de funções
correspondentes às seguintes categorias:
Assistente administrativo:
Andreia Maria Pereira Fonseca Gonçalves — com efeitos a 27 de
Janeiro de 2004.
Auxiliar de acção médica:
Rute de Almeida Vicente Dias — com efeitos a 26 de Janeiro de
2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.

28 de Janeiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Isabel Bento.
Despacho n.o 1369/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 11 de Novembro de 2004:
Alexandra Paula Roxo Estevinho — celebrado contrato administrativo
de provimento, com efeitos a 3 de Janeiro de 2005, por urgente
conveniência de serviço, para exercer as funções de estagiária, genética (carreira técnica superior de saúde), a que corresponde a remuneração mensal de E 1100,56, actualizável nos termos do estatuto
remuneratório dos funcionários e agentes da Administração Pública.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Janeiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Isabel Bento.

Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central)

Aviso n.o 1446/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar de Cascais de 22 de
Janeiro de 2004, foi autorizada a celebração dos contratos de trabalho
a termo certo, nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, pelo período de três meses,
renovável por único e igual período, para o exercício de funções correspondentes à categoria de auxiliar de acção médica, com os profissionais a seguir mencionados:

Rectificação n.o 97/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão
a publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 19, apêndice
n.o 12, de 27 de Janeiro de 2005, despacho (extracto) n.o 539/2005
(2.a série) — AP, rectifica-se que onde se lê «Cláudia Sofia Ribeiro
Martins e Silva [. . .], com efeitos a 16 de Dezembro de 2004» deve
ler-se «Cláudia Sofia Ribeiro Martins e Silva [. . .], com efeitos a
1 de Novembro de 2004».

Ermelinda Tavares Fernandes — com efeitos a 2 de Fevereiro de 2004.
Maria do Céu Martins Gaspar Branco — com efeitos a 6 de Fevereiro
de 2004.

27 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.
Aviso n.o 1447/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 8 de Setembro de 2004, foram nomeadas,
em regime de substituição, para a área de pessoal e administração
de doentes do Hospital Condes de Castro Guimarães, integrado no
Centro Hospitalar de Cascais, na carreira de chefe de repartição,
com efeitos a 9 de Dezembro de 2004, as seguintes profissionais:
Aida Amaro de Almeida Faria Breia.
Maria Eduarda Vieira Bento.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.

Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde
Despacho n.o 1370/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 7 de Dezembro de 2004, foram ratificados
os contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de
Abril, pelo período de três meses, renovável por um único e igual
período, com os profissionais a seguir indicados:
Auxiliares de acção médica:
Maria Isabel Pinheiro Baltazar Costa — com início a 1 de Agosto
de 2004.
Cândida Maria Ferreira de Castro — com início a 1 de Agosto de
2004.
Maria Angelina Vieira dos Santos — com início a 1 de Agosto de 2004.

Aviso n.o 1448/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselhode administração de 22 de Dezembro de 2004:

10 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho de Administração, Pedro dos Reis Pedroso de Lima.

Miguel Angel Gutierrez Arenilla, enfermeiro, em regime de contrato
de trabalho a termo certo — rescindido, a seu pedido, o respectivo
contrato, a partir de 28 de Janeiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 1371/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 7 de Dezembro de 2004:

18 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, Carlos A. Coelho
Gil.

Centro Hospitalar de Coimbra
Contrato (extracto) n.o 410/2005 — AP. — Por despachos do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 26
de Agosto, de 16 de Setembro e de 4 de Novembro de 2004, foi
autorizada a contratação em regime de contrato a termo resolutivo,
nos termos do n.o 1, alínea a), do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004 e
do Código do Trabalho:
Técnico de diagnóstico e terapêutica (ortóptica):
Maria Teresa Ferreira de Mesquita — 3 de Janeiro de 2005.

Luís Filipe Gonçalves Barbot Lima Pinto — ratificado o contrato de
trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, pelo período de três
meses, com início a 6 de Outubro de 2004.
12 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Pedro dos Reis Pedroso de Lima.
Despacho n.o 1372/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 7 de Dezembro de 2004:
Carlos Manuel Matos Faria Galvão — ratificado o contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.o 4 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, com as alterações introduzidas pelo

