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3.o Maria de Fátima Diogo Martins Lourenço . . . . . . . . . . . . . 15,80
4.o Maria Isabel Santos Batalha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,65
5.o António Manuel Simeão Mendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,72

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE COIMBRA, S. A.

Da homologação cabe recurso, com efeito suspensivo, a interpor
para o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde no prazo
de 10 dias a contar da data da publicação da presente lista de classificação final.

Deliberação n.o 1112/2005. — Por deliberação de 19 de Julho
de 2005 do conselho de administração deste Centro:

29 de Julho de 2005. — A Chefe de Repartição do Serviço de Pessoal, Helena Marques.

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, S. A.
Despacho n.o 17 688/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho de administração deste Hospital de 30 de Junho
de 2005:
João Oliveira de Almeida, assistente graduado de cirurgia
geral — autorizado a praticar o regime de trabalho de quarenta
e duas horas semanais em dedicação exclusiva, previsto no n.o 3
do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 3 de Março, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 412/99, de 15 de Outubro, com efeitos a 1
de Julho de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Filomena Maria Parreira Lopes, assistente de radiologia da carreira
médica hospitalar, escalão 4, índice 140, do quadro deste Centro,
de nomeação definitiva — homologada a informação da comissão
de avaliação curricular que permite a progressão para a categoria
de assistente graduado de radiologia, escalão 1, índice 145, com
efeitos reportados a 1 de Março de 2005, nos termos do n.o 4
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 8 de Março, com a
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 210/91, de 12 de Junho.
Idílio Filipe de Mendonça Gomes, assistente de radiologia da carreira
médica hospitalar, escalão 4, índice 140, do quadro deste Centro,
de nomeação definitiva — homologada a informação da comissão
de avaliação curricular que permite a progressão para a categoria
de assistente graduado de radiologia, escalão 1, índice 145, com
efeitos reportados a 1 de Março de 2005, nos termos do n.o 4
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 8 de Março, com a
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 210/91, de 12 de Junho.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Julho de 2005. — O Director do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Jorge Teixeira.

20 de Julho de 2005. — Pelo Serviço de Gestão de Recursos Humanos, o Administrador Hospitalar, Carlos Gante.

HOSPITAL DE SANTA MARTA, S. A.

Deliberação n.o 1113/2005. — Por deliberação de 14 de Junho
de 2005 do conselho de administração deste Centro:

Despacho n.o 17 689/2005 (2.a série). — Por despacho do administrador do Hospital de Santa Marta, S. A., de 14 de Julho de 2005:
Ivo Miguel Dias das Neves Silva, interno do internato geral deste
Hospital — rescindido a seu pedido o contrato administrativo de
provimento, com efeitos a partir de 31 de Julho de 2005.
28 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Administrador, A. Santos Silva.

HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ, S. A.
Aviso n.o 7365/2005 (2.a série). — Internato complementar — medicina interna — época de Junho/Julho de 2005. — Devidamente homologada por deliberação do conselho de administração
de 26 de Julho de 2005, torna-se pública a classificação final do internato complementar, na área de medicina interna, realizado neste Hospital e concluído em 22 de Julho de 2005:
Alcina Mota da Ponte — 19,5 valores.
29 de Julho de 2005. — O Administrador, Licínio Oliveira de
Carvalho.

HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, S. A.
Aviso n.o 7366/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 12 de Julho de 2005:
Glória Cesaltina de Almeida Vasco — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica principal de análises clínicas do quadro
de pessoal deste Hospital, posicionada no escalão 2, índice 165,
e com o regime de horário de trinta e cinco horas semanais, com
efeitos à data da publicação deste aviso, ficando exonerada das
anteriores funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

Maria João Tocantins Pais Figueiredo, enfermeira especialista, nível 2,
do quadro deste Centro — autorizada a renovação do regime de
horário acrescido (quarenta e duas horas semanais) a partir de
1 de Julho de 2005, pelo período de três meses.
Por deliberação de 28 de Junho de 2005 do conselho de administração deste Centro:
Maria Helena Alves Pereira, enfermeira-chefe, nível 2, do quadro
deste Centro — autorizada a renovação do regime de horário acrescido (quarenta e duas horas semanais) a partir de 1 de Julho de
2005, pelo período de seis meses.
Andreia Patrícia Soares Barjona Gomes, Anunciação Ferreira Dionísio, Gonçalo Alexandre dos Santos Geraldo, Isabel Maria Pinto
Lopes, Isaura da Silva Pereira Rangel, Maria da Conceição Brito
Estevães, Maria Isabel Martins e Natividade Alves Ferreira, enfermeiros graduados, nível 1, do quadro deste Centro — autorizados
a praticar o regime de horário acrescido (quarenta e duas horas
semanais) a partir de 1 de Julho de 2005, pelo período de três
meses.
António Alfonso Rodrigues Tavares, enfermeiro especialista, nível 2,
do quadro deste Centro — autorizado a praticar o regime de horário
acrescido (quarenta e duas horas semanais) a partir de 1 de Julho
de 2005, pelo período de três meses.
21 de Julho de 2005. — O Administrador Hospitalar, Carlos Gante.
Deliberação n.o 1114/2005. — Por deliberação do conselho de
administração deste Centro de 7 de Junho de 2005:
Ângela Marta Carvalho dos Reis Vinha, auxiliar de acção médica
do quadro de pessoal deste Centro, de nomeação definitiva — autorizada a exoneração, a seu pedido, a partir de 1 de Julho de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Julho de 2005. — O Administrador Hospitalar, Carlos Gante.

27 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Alberto Rifes.
Aviso n.o 7367/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 20 de Julho de 2005, foi nomeado
director do Serviço de Sistemas de Informação o Dr. Abílio Manuel
Oliveira Casaleiro. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
27 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Alberto Rifes.

Deliberação n.o 1115/2005. — Por deliberação do conselho de
administração deste Centro de 1 de Junho de 2005:
Paula Cristina Lucas Relvão Carvalho, auxiliar de acção médica do
quadro de pessoal deste Centro, de nomeação definitiva — autorizada a exoneração a seu pedido, a partir de 1 de Junho de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Julho de 2005. — O Administrador Hospitalar, Carlos Gante.

