APÊNDICE N.o 104 — II SÉRIE — N.o 144 — 28 de Julho de 2005
Administração Regional de Saúde do Centro
Sub-Região de Saúde de Aveiro
Despacho (extracto) n.o 4585/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 8 de Março de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro:
Marta Sofia Moreira Ramos, enfermeira — contratada, em regime
de contrato de trabalho a termo certo, para o Centro de Saúde
de Ovar, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005, por três
meses, renovável por igual período de tempo. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Coordenador, Paulo Jorge Maia.

Sub-Região de Saúde de Coimbra
Despacho n.o 4586/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
30 de Maio de 2005 do presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro:
Soledade Cardoso Patrocínio Tocha, auxiliar de acção médica do quadro de pessoal do Hospital Distrital da Figueira da Foz — autorizada a transferência para o quadro de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde de Coimbra,
Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares, aprovado pela Portaria
n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)
15 de Junho de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Louvor n.o 67/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir público louvor a Adelaide Maria
Carvalho China, directora de serviços de administração geral desta
Sub-Região, pelas qualidades de trabalho demonstradas, capacidade
de gestão e visão estratégica das funções, elevado nível de coordenação
dos serviços de si dependentes e conhecimentos para actuação dos
serviços que coordena, bem como solidariedade pessoal e institucional
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 68/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a António Luís das Neves
Abrantes, funcionário do Gabinete de Informática desta Sub-Região,
pelo empenho sempre demonstrado nas suas tarefas, pela capacidade
de trabalho, pela qualidade de execução e pela desenvoltura profissional.
De facto, liderando, por pedido expresso desta coordenação, uma
área tão extensa e sensível como a das redes informáticas, sempre
mostrou à-vontade e espírito cooperativo, diligente e construtivo para
a resolução dos problemas e construção de soluções.
Possuindo invulgares dotes de perspicácia e inteligência, mostrou-se
sempre disponível para o desenvolvimento das soluções já existentes
e para a construção de novas que permitissem avanços, para tal
sabendo manter activos e coesos os recursos humanos consigo directamente colaborantes.
Mais se deseja salientar a solidariedade pessoal e institucional,
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 69/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a Celestino Mendes Duarte,
funcionário desta Sub-Região, pelo empenho sempre demonstrado
nas suas tarefas, pela capacidade de trabalho, pela qualidade de execução e pela desenvoltura na procura de novas, mais eficazes e evoluídas soluções para os problemas colocados na área da Unidade
de Apoio ao Utilizador.
Mais se deseja salientar a sua solidariedade pessoal e institucional,
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 70/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a Helder Seiça Gomes, funcionário do Gabinete de Informática desta Sub-Região, pelo empenho
sempre demonstrado nas suas tarefas, capacidade de trabalho, qualidade de execução e desenvoltura na procura de novas, mais eficazes
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e evoluídas soluções para os problemas colocados nas áreas das redes
e equipamentos informáticos.
Mais se deseja salientar a solidariedade pessoal e institucional,
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 71/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir público louvor a Isabel Maria Henriques da Cunha Martins Reis, chefe de divisão de Gestão de Recursos
Humanos desta Sub-Região, pelas qualidades de trabalho demonstradas, capacidade de gestão e visão estratégica das funções, elevado
nível de coordenação dos serviços de si dependentes e conhecimentos
na sua área específica de actuação, bem como solidariedade pessoal
e institucional devendo ser realçadas as suas qualidades humanas
intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 72/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir público louvor a Joaquim Raimundo
Ferreira dos Santos, chefe de divisão de Gestão Financeira, pelas
qualidades de trabalho demonstradas, capacidades de gestão e visão
estratégica bem como conhecimentos para o exercício das funções,
nível de coordenação dos serviços de si dependentes e solidariedade
institucional, devendo ser realçadas as suas qualidades humanas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 73/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra emite louvor ao funcionário José Francisco Nabiça
Pestana, assistente administrativo especialista, pelas provas de dedicação, eficácia, dinamismo, visão estratégica, qualidades humanas e
conhecimentos para o desempenho profissional das suas funções.
Mais se deseja salientar a solidariedade institucional que sempre
manifestou.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 74/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra emite público louvor a Maria do Céu Nunes Sarmento dos Santos Duarte Branco, assistente administrativa especialista, pela eficiência de trabalho, visão estratégica e conhecimentos
atinentes ao contexto do desenvolvimento das suas funções, bem como
qualidades de trato humano.
Ao longo de todo o período de trabalho com este coordenador
sub-regional, a sua dedicação, capacidade de execução e nível de
desempenho foram garante da plena execução de todas as tarefas
exigidas ao secretariado da coordenação, que coordenou, assim
ficando justificado o presente.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 75/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a Maria da Conceição Loureiro
Faria Saraiva, funcionária do Gabinete de Informática desta Sub-Região, pelo empenho sempre demonstrado nas suas tarefas, capacidade de trabalho, qualidade de execução e desenvoltura profissional.
De facto, liderando, por pedido expresso desta Coordenação, uma
área tão extensa e sensível, como a das aplicações informáticas, sempre
mostrou à vontade, espírito cooperativo, diligente e construtivo para
a resolução dos problemas e construção de soluções.
Possuindo invulgares dotes de perspicácia e inteligência, mostrou-se
sempre disponível para o desenvolvimento das soluções já existentes
e para a construção de novas que permitissem avanços, para tal
sabendo manter activos e coesos os recusos humanos consigo directamente colaborantes.
Mais se deseja salientar a solidariedade pessoal e institucional,
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 76/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a Maria José Ferreira Ferros
Hespanha, directora de serviços de saúde desta Sub-Região, pela capacidade de gestão e visão estratégica das funções que lhe foram confiadas, nível de coordenação e conhecimentos para a mais cabal actuação dos serviços de si dependentes.

