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Despacho (extracto) n.o 12 897/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Fevereiro de 2005 da presidente do Instituto Politécnico de Setúbal:
Maria João da Marta Alves Perdiz — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta,
em regime de acumulação, a 20 %, por um ano, para exercer funções
na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal ilíquida de E 373,03, com efeitos a partir de 14 de Fevereiro de 2005, por urgente conveniência
de serviço.
23 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente, Armando Pires.
o

a

Despacho (extracto) n. 12 898/2005 (2. série). — Por despachos de 1 de Março de 2005 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal:
José Eduardo de Figueiredo Soares — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial, 30 %, por um período de seis meses,
para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro,
deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal ilíquida de
E 373,03, com efeitos a partir de 1 de Março de 2005, por urgente
conveniência de serviço.
Sónia Cristina Simões Madeira Domingues — autorizado o contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente, em
regime de tempo parcial, 30 %, em substituição temporária, até
à data do regresso do substituído, para exercer funções na Escola
Superior de Tecnologia do Barreiro, deste Instituto Politécnico,
com a remuneração mensal ilíquida de E 302,46, com efeitos a
partir de 1 de Março de 2005, por urgente conveniência de serviço.
24 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente, Armando Pires.

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO ALENTEJO, S. A.
o

a

Aviso n. 5786/2005 (2. série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, S. A., de
17 de Maio de 2005, foram nomeados elementos da comissão de
avaliação curricular, com vista à progressão à categoria de assistente
graduado, do Dr. Telo Fialho Nunes Bettencourt de Faria, assistente
de medicina interna, nos termos da alínea b) do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, os seguintes médicos:
Presidente do júri — Dr.a Maria Adelaide Belo Alves Parreira,
chefe de serviço de medicina interna.
1.o vogal — Dr. Bernardo Mendes Loff Barreto, chefe de serviço
de medicina interna.
2.o vogal — Dr.a Maria Isabel Ilharco Caldeira Sousa Ramoa,
assistente graduada de medicina interna.
24 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Manuel da Cunha Rêgo.

CENTRO HOSPITALAR DO BARLAVENTO ALGARVIO, S. A.
o

a

Aviso n. 5787/2005 (2. série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A.,
de 11 de Maio de 2005:
Carla Patrícia Miguel Monteiro Mesquita, Maria da Paz Silva Braz
Frieza, Maria Odete Reis de Deus, Maria de Lurdes Boto de Jesus
Silva, Cármen Maria da Silva Gomes Sales, Maria Hortense dos
Santos Encarnação e Ana Amélia Reis Deus Almeida Santos Vassal — nomeadas por urgente conveniência de serviço, a partir de
1 de Junho de 2005, precedente concurso n.o 6/04 — interno de
acesso limitado, para provimento de sete lugares de assistente administrativo principal da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal do Hospital do Barlavento Algarvio, S. A., aprovado
pela Portaria n.o 375/2003, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 77, de 1 de Abril de 2003. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
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principais para o quadro de pessoal da carreira administrativa do
Hospital Santa Maria Maior, S. A., Barcelos, após concurso interno
de acesso limitado, ficando exonerados do lugar anterior a partir
da data da aceitação da nomeação. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração,
Elisabete da Silva Castela.
Despacho n.o 12 900/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de administração deste Hospital de 19 de Maio de 2005:
Maria Leopoldina Lopes Oliveira Araújo e Maria Rosa da Silva
Almeida — nomeadas costureiras principais para o quadro de pessoal da carreira de pessoal operário qualificado do Hospital Santa
Maria Maior, S. A., Barcelos, após concurso interno de acesso limitado, ficando exoneradas do lugar anterior a partir da data da aceitação da nomeação. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
23 de Maio de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração,
Elisabete da Silva Castela.

HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, S. A.
Aviso n.o 5788/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração deste Hospital de 12 de Maio de 2005 e nos termos
do n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
faz-se público que se encontra afixada no Serviço de Recursos Humanos a lista de antiguidade dos funcionários deste Hospital reportada
a 31 de Dezembro de 2004.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
do presente aviso no Diário da República para reclamação ao conselho
de administração.
20 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Teixeira.
Aviso n.o 5789/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 24 de Maio de 2005:
Telmo Filipe Ferreira Lopes — nomeado definitivamente, precedendo
concurso, técnico profissional de 1.a classe, da carreira técnica profissional de secretariado de serviços da saúde, do quadro de pessoal
deste Hospital, ficando posicionado no escalão 1, índice 222, com
efeitos a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, ficando exonerado das anteriores funções com efeitos à data
da posse na nova categoria. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Teixeira.
Aviso n.o 5790/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 24 de Maio de 2005:
Alexandra Pinheiro Serralha — nomeada definitivamente, precedendo concurso, auxiliar médica principal da carreira dos serviços
gerais do quadro de pessoal deste Hospital, ficando posicionada
no escalão 1, índice 181, com efeitos a partir da publicação do
presente aviso no Diário da República, ficando exonerada das anteriores funções com efeitos à data da posse na nova categoria. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Teixeira.
Aviso n.o 5791/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 24 de Maio de 2005:

13 de Maio de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Tiago Botelho Martins da Silva.

Nuno Miguel Fernandes Camacho Alfaia — nomeado definitivamente, precedendo concurso, auxiliar médico principal da carreira
dos serviços gerais do quadro de pessoal deste Hospital, ficando
posicionado no escalão 1, índice 181, com efeitos a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, ficando exonerado
das anteriores funções com efeitos à data da posse na nova categoria.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, S. A.

24 de Maio de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Teixeira.

Despacho n.o 12 899/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de administração deste Hospital de 19 de Maio de 2005:

Aviso n.o 5792/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 24 de Maio de 2005:

Clementina Padrão Novais Miranda, João Carlos Adão Alves Martins
e Mercedes Faria da Costa — nomeados assistentes administrativos

Vítor Manuel Costa Lima Soares Coelho — nomeado definitivamente,
precedendo concurso, auxiliar médico principal da carreira dos ser-

