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Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde de Aveiro,
para o quadro do Hospital Distrital de Águeda.
27 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva, Ana Isabel Torrão
Estima Breda Marques.

Hospital Distrital de Chaves
o

Deliberação n. 579/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração de 31 de Janeiro de 2005:
Susete Morais Pires, técnica profissional de 2.a classe da carreira de
técnico profissional de biblioteca e documentação do quadro de
pessoal do Hospital Distrital de Chaves — nomeada, mediante concurso, por urgente conveniência de serviço a partir de 1 de Fevereiro
de 2005, no lugar de técnica profissional de 1.a classe da mesma
carreira e quadro, sendo exonerada da categoria anterior a partir
da data da aceitação do referido lugar. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Deliberação n.o 580/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração de 31 de Janeiro de 2005:

Hospital Distrital de Lamego
Deliberação n.o 582/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração de 22 de Dezembro de 2004:
Cristina Maria Baptista dos Santos Cravo Martins, assistente de pediatria — exonerada, a seu pedido, do quadro deste Hospital, com
efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2005.
31 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Manuel Marques Luís.

Hospital Distrital de Mirandela
Despacho n.o 1382/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Distrital de Mirandela de 27
de Janeiro de 2005:
Maria Dulce Cunha dos Santos da Rosa e Vera Lúcia Rodrigues
da Rocha Moura, assistentes de anestesiologia do quadro de pessoal
do Hospital Distrital de Mirandela — autorizada a progressão para
a categoria de assistente graduado, após avaliação curricular favorável. As progressões, nos termos previstos no n.o 4 do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.o 210/91, de 12 de Junho, produzem
efeito, respectivamente, a 13 de Junho e a 14 de Outubro de 2004.
(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Guedes Marques.

Maria Cecília Gomes Chaves e Cristina José Alves Rodrigues, técnicas
profissionais de 2.a classe da carreira de técnico profissional de
secretária dos serviços de saúde do quadro de pessoal do Hospital
Distrital de Chaves — nomeadas, mediante concurso, por urgente
conveniência de serviço a partir de 1 de Fevereiro de 2005, no
lugar de técnica profissional de 1.a classe da mesma carreira e quadro, sendo exoneradas da categoria anterior a partir da data da
aceitação do referido lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Despacho n.o 1383/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
25 de Janeiro de 2005 do conselho de administração deste Hospital:

1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.

25 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, José Duarte da Costa.

Deliberação n.o 581/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração de 31 de Janeiro de 2005:
Fernanda Natália Alves da Cruz, técnica principal de farmácia da
carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal do Hospital Distrital de Chaves — nomeada, mediante concurso, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Fevereiro
de 2005, no lugar de técnica especialista da mesma carreira e quadro
de pessoal, ficando exonerada da categoria anterior a partir da
data da aceitação do novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

Hospital Distrital de São João da Madeira

Raúl José Soares Ferreira, enfermeiro — transita para a categoria
de enfermeiro graduado, nos termos do n.o 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 412/98, com efeitos a 1 de Abril de 2004. (Isento de
fiscalização do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 1384/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 7 de Janeiro de 2005:
Dr. Eduardo Silva Fernandez, clínico geral — autorizada a ratificação
da renovação do contrato de trabalho a termo certo, celebrado
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aditado ao Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
por um período de três meses, com efeitos a 15 de Setembro de
2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Janeiro de 2005. — O Vogal Executivo, José Duarte da Costa.

1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.

Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira

Rectificação n.o 99/2005 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 26, de 7 de Fevereiro
de 2005, o contrato n.o 154/2005, rectifica-se que onde se lê «Pedro
Luís Lobo de Azevedo» deve ler-se «Miguel Grandio Nunez».

Despacho n.o 1385/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
17 de Dezembro de 2004 do conselho de administração deste Hospital,
mediante autorização das Administrações Regionais de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro:

9 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.

Hospital Distrital de Faro
Aviso n.o 1450/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 26
de Janeiro de 2005 da enfermeira-directora, proferido por subdelegação de competências:

Maria Helena Santana Félix, técnica de 1.a de radiologia do quadro
de pessoal do Hospital Pulido Valente, S. A. — transferida para
idêntico lugar do quadro de pessoal do Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, por urgente conveniência de serviço,
ao abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo, com efeitos a 3 de Janeiro de 2005.
20 de Janeiro de 2005. — A Vogal Executiva, Márcia Raquel Inácio
Roque.

Hospital do Espírito Santo — Évora

Maria Dulce de Campos Vicente, enfermeira graduada, e Cláudia
Susana Lelé Malhão, enfermeira, no serviço de medicina II — autorizada a prorrogação do regime de horário acrescido até 31 de
Março de 2006. (Última prorrogação: 31 de Março de 2005.)

Contrato (extracto) n.o 411/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração do Hospital do Espírito Santo — Évora
de 12 de Janeiro de 2005:

28 de Janeiro de 2005. — O Administrador, Victor M. G. Ribeiro
Paulo.

Maria José Encarnação Pereira Lopes — celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo período de três meses, eventualmente renováveis por um único e igual período, nos termos

