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APÊNDICE N.o 32 — II SÉRIE — N.o 46 — 7 de Março de 2005
Despacho (extracto) n.o 1389/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração de 13 de Janeiro de 2005,
no uso de competências delegadas:
Isabel Maria Rolão Nabais e Graça Maria Vilhena Reis da Cruz
Gonçalves da Costa Diogo — nomeadas definitivamente, precedendo concurso, assistentes principais da carreira de técnico superior de saúde do ramo de psicologia clínica, escalão 1, índice 135,
do quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria, ficando exoneradas da anterior categoria com efeitos à data da aceitação da
nomeação, de acordo com o previsto no n.o 1 do artigo 127.o e
na alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento
Administrativo. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
25 de Janeiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Novembro de 2004, para o exercício de funções de auxiliar de acção
médica, escalão 1, índice 142.
1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.
Deliberação n.o 601/2005 — AP. — Por despacho do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de
12 de Janeiro de 2005:
Aprigio Alexandre Ferreira Pinto Sampaio, Pedro Alexandre Oliveira
Gonçalves, Fernando Miguel da Cunha Freitas,Tiago Alberto Costa
Soares, Fernando José Peixoto e Carlos Micael Soares Martins — autorizada a ratificação dos contratos de trabalho a termo
certo, pelo período de três meses, renováveis por igual período
até ao limite de três meses, a partir de 22 de Novembro de 2004,
para o exercício de funções de auxiliar de apoio e vigilância, escalão 1, índice 142.

Hospital de São João

1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.

Despacho (extracto) n.o 1390/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do administrador executivo de 20 de Janeiro de 2005:

Deliberação n.o 602/2005 — AP. — Por despacho do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de
12 de Janeiro de 2005:

Maria João Mota Marques Almeida Ferreira de Brito — autorizada
a nomeação definitiva para o lugar de técnico de 1.a classe de
farmácia da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro
de pessoal deste Hospital, ficando exeonerada do cargo anterior
a partir da data da aceitação da nomeação. (Isento de declaração
de conformidade do Tribunal de Contas.)
26 de Janeiro de 2005. — O Administrador Executivo, Mário Jorge
de Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 1391/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do administrador executivo de 20 de Dezembro de 2004:
Zulmira do Céu Rodrigues Teixeira de Sousa, enfermeira graduada
do quadro de pessoal deste Hospital — autorizado o regresso da
situação de licença sem vencimento de longa duração, com efeitos
a partir da data da aceitação da nomeação.
26 de Janeiro de 2005. — O Administrador Executivo, Mário Jorge
de Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 1392/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 4 de Agosto de 2003 do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:
Maria Helena Teixeira Fonseca, assistente administrativa do quadro
de pessoal do Hospital Central e Especializado de Crianças Maria
Pia — autorizada a requisição neste Hospital, com efeitos a partir
de 1 de Janeiro de 2004. (Isento de declaração de conformidade
do Tribunal de Contas.)
26 de Janeiro de 2005. — O Administrador Executivo, Mário Jorge
de Carvalho.

Maria de Fátima Novais Pereira Oliveira, Carina Isabel Martins Oliveira e Lara Isabel Novais Lopes Ferreira — autorizada a ratificação
dos contratos de trabalho a termo certo, pelo período de três meses,
renováveis por igual período até ao limite de três meses, a partir
de 2 de Novembro de 2004, para o exercício de funções de auxiliar
de acção médica, escalão 1, índice 142.
1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.
Rectificação n.o 100/2005 — AP. — Por ter havido lapso na deliberação n.o 222/2005 publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 19,
apêndice n.o 12, de 27 de Janeiro de 2005, rectifica-se que onde se
lê «Nuno Cristóvão Alves Ferreira, Elsa Maria Castro Jordão, Eunice
Cristina Ribeiro Lopes e Carla Marisa Alves Baptista — nomeados
provisoriamente na categoria de enfermeiro,» deve ler-se «Nuno Cristóvão Alves Ferreira, Elsa Maria Castro Jordão e Carla Marisa Alves
Baptista — nomeados provisoriamente na categoria de enfermeiro,».
28 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.

Hospital de São Marcos
Aviso n.o 1451/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 19 de Janeiro de 2005:
Maria de Los Angeles de Paz Monteagudo, contratada a termo certo
a exercer funções neste Hospital como assistente de cirurgia geral
da carreira médica hospitalar — autorizada a rescisão do respectivo
contrato, a seu pedido, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Hospital de São José de Fafe

27 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Américo dos Santos Afonso.

Deliberação n.o 599/2005 — AP. — Por despacho do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de
5 de Janeiro de 2005:

Aviso n.o 1452/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 19 de Janeiro de 2005:

André Soares Pereira — autorizada a ratificação dos contratos de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, renováveis por
igual período até ao limite de três meses, a partir de 11 de Outubro
de 2004, para o exercício de funções de auxiliar de acção médica,
escalão 1, índice 142.
1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.
Deliberação n.o 600/2005 — AP. — Por despacho do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de
12 de Janeiro de 2005:
Arminda Sousa Moura Pereira, Maria Madalena Santos Lopes, Maria
de Fátima Teixeira de Sousa Veloso, Maria Assunção Alves Lopes,
Emanuela Lopes Alves Teixeira, Orlanda Maria Pinto Alves e Alícia
Patrícia Peixoto Azevedo — autorizada a ratificação dos contratos
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, renováveis
por igual período até ao limite de três meses, a partir de 22 de

José Carlos Campos Barroso — nomeado provisoriamente capelão
hospitalar do quadro de pessoal deste Hospital, no regime de trabalho de tempo completo, com efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Américo dos Santos Afonso.
Contrato n.o 414/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de
administração deste Hospital de 15 de Outubro de 2003 e ratificação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Norte de 29 de Dezembro de 2004, foram renovados os contratos
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 artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com os profissionais abaixo identificados para o exercício de funções
correspondentes às de enfermeiro da carreira de enfermagem:
Com efeitos a partir de 21 de Outubro de 2003:
Ana Lúcia Alves da Costa.

