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Despacho (extracto) n.o 4593/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 20 de Abril de 2005:
Maria João Sampaio e Castro Barreto de Lara Capucho, clínica geral
do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Marvila — autorizada
a passagem do regime de trabalho em dedicação exclusiva, trinta
e cinco horas semanais, para o regime de trabalho em tempo completo, trinta e cinco horas semanais, ao abrigo do artigo 1.o do
Decreto-Lei n.o 412/99, de 15 de Outubro, com efeitos à data do
despacho. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 4594/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Abril de 2005:
Rui Miguel Madeira Pinto — autorizada a celebração de contrato de
trabalho a termo certo, por um período de três meses, renovável
por um único e igual período, trinta e cinco horas semanais, ao
abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o do
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para prestar
serviço no Centro de Saúde de Alvalade, com a categoria equivalente a assistente de clínica geral, a partir de 1 de Março de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
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Despacho (extracto) n. 4595/2005 (2. série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Ana Paula Conceição Nunes Costa João — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, por um período de três
meses, renovável por um único e igual período, trinta e cinco horas
semanais, ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
para prestar serviço no Centro de Saúde de Sacavém, com a categoria equivalente a assistente de clínica geral, a partir de 16 de
Março de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
28 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 4596/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Abril de 2005:
Pedro Luís Silva Costa Carvalho Graça — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, por um período de três
meses, renovável por um único e igual período, trinta e cinco horas
semanais, ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
para prestar serviço no Centro de Saúde de Loures, com a categoria
equivalente a assistente de clínica geral, a partir de 1 de Março
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Sub-Região de Saúde de Santarém
Despacho (extracto) n.o 4597/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 16 de Junho de 2005:
Eugénia Maria Correia da Silva Santos — autorizada a nomeação na
categoria de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na sequência de concurso interno
de acesso limitado para o Centro de Saúde de Alcanena. (Excluído
da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4598/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 17 de Junho de 2005, foi autorizada a nomeação
na categoria de assistente administrativo especialista, da carreira de
assistente administrativo, dos candidatos abaixo indicados, nos termos
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na sequên-

cia de concurso interno de acesso geral, para os serviços de âmbito
sub-regional:
Cristina da Conceição Panarra Ferreira de Oliveira e Borba.
Dídia da Conceição Pires Guimarães Lapa.
Joaquim Ribeiro Pedro.
Maria de Assunção da Piedade Nunes de Sousa Branco.
Maria Aurora Morgado Nobre.
Susana Maria Nobre Ferreira Relvas.
(Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4599/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 17 de Junho de 2005:
Carlos Manuel Silva Roque dos Reis — autorizada a nomeação na
categoria de assistente administrativo, da carreira de assistente
administrativo, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, na sequência de concurso interno de acesso
geral, para o Centro de Saúde do Cartaxo. (Excluído da fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4600/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 17 de Junho de 2005:
Clarisse Maria Ferreira Dionísio Pinto — autorizada a nomeação na
categoria de assistente administrativo especialista, da carreira de
assistente administrativo, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na sequência de concurso interno
de acesso geral, para o Centro de Saúde de Coruche. (Excluído
da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4601/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 17 de Junho de 2005, foi autorizada a nomeação
na categoria de assistente administrativo especialista, da carreira de
assistente administrativo, das candidatas abaixo indicadas, nos termos
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na sequência de concurso interno de acesso geral, para o Centro de Saúde
de Tomar:
Ana Maria Cardoso Fernandes.
Ana Paula Ferreira Barreiro.
Lourdes de Oliveira Lopes Ribeiro.
Maria Alice Lopes Duarte.
Maria Celeste Pinto Marques Lopes Gil.
(Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4602/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 20 de Junho de 2005:
Maria Cristina Costa Trafaria Aguiar dos Santos — autorizada a
nomeação na categoria de assistente administrativo especialista,
da carreira de assistente administrativo, nos termos do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na sequência de
concurso interno de acesso limitado, para o Centro de Saúde de
Benavente. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4603/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 20 de Junho de 2005:
Maria Rosa Alves Aleixo — autorizada a nomeação na categoria de
assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, na sequência de concurso interno de acesso misto,
para o Centro de Saúde do Cartaxo. (Excluído da fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4604/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 20 de Junho de 2005:
Rogério Paulo Mendonça Beirante — autorizada a nomeação na categoria de assistente administrativo principal, da carreira de assistente

