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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 Santarém. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4605/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 20 de Junho de 2005:
Ana Mafalda Nascimento Fernandes Santos Dias Machado — 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 geral, para o Centro de Saúde
da Golegã. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4606/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 20 de Junho de 2005:
Célia Fernanda da Costa Marques Ferreira — 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 geral, para o Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere.
(Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.
Despacho (extracto) n.o 4607/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 20 de Junho de 2005:
Catarina Manuela Barradas Marques Augusto e Luís Pedro Correia
Pesca — 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 geral, para os serviços
de âmbito sub-regional. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.

Sub-Região de Saúde de Setúbal
Despacho n.o 4608/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
16 de Junho de 2005 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Setúbal, por delegação:
Dr. Rogério da Conceição Palma Rodrigues, assistente dos ex-SMS,
não função pública, pertencente ao quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região
de Saúde de Setúbal, dotação de pessoal do Centro de Saúde de
Quinta de Bonfim — autorizada a licença sem vencimento por
60 dias, ao abrigo do n.o 1 do artigo 354.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, com efeitos a 1 de Junho de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Administração Regional de Saúde do Norte
o

a

Despacho (extracto) n. 4609/2005 (2. série) — AP. — Por
despachos do Ministro da Saúde de 7 de Junho de 2005:
Dr. Alcindo Salgado Maciel Barbosa — exonerado, a seu pedido, do
cargo de adjunto do delegado regional de saúde do Norte na Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo.
Dr. Carlos Daniel Figueiredo Bravo Pinheiro, chefe de serviço de
carreira médica de saúde pública — nomeado para o exercício do
cargo de adjunto do delegado regional de saúde do Norte, na Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo.
21 de Junho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Fernando Manuel Ferreira Araújo.

Despacho (extracto) n.o 4610/2005 (2.a série) — AP. — Por
despachos do Ministro da Saúde de 23 de Maio de 2005, foram autorizadas as seguintes movimentações de autoridades de saúde:
Dr. Rui Taxa Silva Araújo — exoneração do cargo de adjunto do
delegado concelhio de saúde de Caminha.
Dr. João Carlos Avelar Machado Tavares, chefe de serviço da carreira
médica de clínica geral — nomeação no cargo de adjunto do delegado concelhio de saúde de Caminha, em regime transitório.
23 de Junho de 2005. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Vogal, Fernando Araújo.
Despacho n.o 4611/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
16 de Junho de 2005 da vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:
Marina de Fátima da Costa Mateus Carvalhal Nicolau — autorizada
a renovação do contrato de trabalho a termo certo como técnica
superior de 2.a classe pelo período de três meses, trinta e cinco
horas semanais, sendo remunerada pelo escalão 1, com início em
11 de Julho de 2005.
28 de Junho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal,
Fernando Araújo.

Sub-Região de Saúde de Braga
Contrato n.o 1201/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de
19 de Maio de 2005:
Ana Paula Durães Correia Pereira e Natália Jesus Viana Lima — ratificada a renovação dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados pelo prazo de três meses, renovável por um único e igual
período, para o exercício de funções equivalentes às de assistente
administrativo, com a remuneração de E 631,15, para o Centro
de Saúde de Barcelos/Barcelinhos, com efeitos a partir de 9 de
Março de 2005. (Não carecem de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.)
13 de Junho de 2005. — O Coordenador, Carlos de Carvalho
Moreira.
Despacho n.o 4612/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 28 de Abril de 2005:
Inês Pedreira Antón, interna do internato complementar de clínica
geral — autorizada a rescisão do contrato administrativo de provimento, com efeitos desde 30 de Setembro de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.)
3 de Junho de 2005. — O Coordenador, José Agostinho Dias de
Castro e Freitas.

Sub-Região de Saúde de Bragança
Despacho (extracto) n.o 4613/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do coordenador sub-regional de saúde de Bragança de 22
de Junho de 2005, no uso de competência delegada:
Eulália Maria de Melo Maia, enfermeira-chefe — autorizada a afectação ao Centro de Saúde de Mirandela ao abrigo do artigo 8.o
do Decreto-Lei n.o 335/93, de 29 de Setembro.
27 de Junho de 2005. — O Coordenador, A. Manuel Subtil.
Despacho (extracto) n.o 4614/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do coordenador sub-regional de saúde de Bragança de 22
de Junho de 2005, no uso de competência delegada:
Manuel Alberto Morais Brás, enfermeiro-chefe — autorizada a afectação ao Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães ao abrigo do
artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 335/93, de 29 de Setembro.
27 de Junho de 2005. — O Coordenador, A. Manuel Subtil.
Despacho (extracto) n.o 4615/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do coordenador sub-regional de saúde de 22 de Junho de
2005, no uso de competência delegada, foram autorizadas as nomeações na categoria de enfermeiro, da carreira de enfermagem, do quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde de Bragança, com efeitos
à data do despacho de nomeação, dos seguintes enfermeiros, para
os centros de saúde indicados:
Teresinha da Conceição Pires Silva — Centro de Saúde de Vinhais.

