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da vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte:
Paulo Luís da Costa Figueiras, auxiliar de apoio e vigilância, da carreira
de serviços gerais — ratificado o contrato de trabalho a termo certo,
ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o e do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção
dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000,
de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três meses, renováveis por
um único e igual período, com início de funções em 8 de Março
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Contrato n.o 1217/2005 — AP. — Por deliberação de 3 de Março
de 2005 do conselho de administração, proferido por urgente conveniência de serviço ratificado por despacho de 27 de Maio de 2005
da vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte:
Ângela Maria Nunes Reis Esteves Guimarães da Eira, auxiliar de
apoio e vigilância, da carreira de serviços gerais — ratificado o contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3
do artigo 18.o e do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, com a nova redacção dada pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, pelo prazo
máximo de três meses, renováveis por um único e igual período
com início de funções, respectivamente, em 21 de Março de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Contrato n.o 1218/2005 — AP. — Por deliberação de 3 de Março
de 2005 do conselho de administração, proferida por urgente conveniência de serviço, ratificada por despacho de 27 de Maio de 2005
da vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte:
Albertino de Jesus Lopes, auxiliar de acção médica, da carreira de
serviços gerais — ratificado o contrato de trabalho a termo certo,
ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o e do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção
dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000,
de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três meses, renováveis por
um único e igual período, com início de funções em 7 de Março
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Contrato n.o 1219/2005 — AP. — Por deliberação de 3 de Março
de 2005 do conselho de administração, proferido por urgente conveniência de serviço, ratificado por despacho de 27 de Maio de 2005
da vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte:
Fátima Rosário Gonçalves Pires, auxiliar de apoio e vigilância, da
carreira de serviços gerais — ratificado o contrato de trabalho a
termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A do
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26
de Abril, pelo prazo máximo de três meses, renováveis por um
único e igual período, com início de funções em 7 de Março de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Contrato n.o 1220/2005 — AP. — Por deliberação de 3 de Março
de 2005 do conselho de administração, proferido por urgente conveniência de serviço, ratificado por despacho de 27 de Maio de 2005
da vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte:
Maria Odete da Costa Gomes Oliveira, auxiliar de acção médica,
da carreira de serviços gerais — ratificado o contrato de trabalho
a termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redcção
dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000,
de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três meses, renováveis por
um único e igual período, com início de funções em 2 de Março
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.

Contrato n.o 1221/2005 — AP. — Por deliberação de 17 de Fevereiro de 2005 do conselho de administração, proferido por urgente
conveniência de serviço, ratificado por despacho de 27 de Maio de
2005 da vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:
Cristina Maria Silva Gomes Lopes, Teresa Ventura Rodrigues César
e João Manuel Bandeira Pereira, auxiliares de acção médica, da
carreira de serviços gerais — ratificados os contratos de trabalho
a termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção
dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000,
de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três meses, renováveis por
um único e igual período com início de funções, respectivamente,
em 1 de Março de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
23 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Contrato n.o 1222/2005 — AP. — Por deliberação de 17 de Fevereiro de 2005 do conselho de administração, proferido por urgente
conveniência de serviço, ratificado por despacho de 27 de Maio de
2005 da vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:
Hernâni Teixeira Areias, auxiliar de acção médica, da carreira de
serviços gerais — ratificado o contrato de trabalho a termo certo,
ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redcção dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de Abril,
pelo prazo máximo de três meses, renováveis por um único e igual
período, com início de funções em 26 de Fevereiro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Contrato n.o 1223/2005 — AP. — Por deliberação de 17 de Fevereiro de 2005 do conselho de administração, proferido por urgente
conveniência de serviço ratificado por despacho de 27 de Maio de
2005 da vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:
Simão Pedro Maças Teixeira, auxiliar de apoio e vigilância, da carreira
de serviços gerais — ratificada a renovação do contrato de trabalho
a termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redcção
dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000,
de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três meses, por um único
período com início de funções, respectivamente, em 2 de Março
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Contrato n.o 1224/2005 — AP. — Por deliberação de 17 de Fevereiro de 2005 do conselho de administração, proferido por urgente
conveniência de serviço ratificado por despacho de 27 de Maio de
2005 da vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:
Graça Maria da Silva Gonçalves, auxiliar de apoio e vigilância, da
carreira de serviços gerais — ratificada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a
nova redcção dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três meses, por
um único período com início de funções, respectivamente, em 1
de Março de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
24 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Contrato n.o 1225/2005 — AP. — Por deliberação de 17 de Fevereiro de 2005 do conselho de administração, proferido por urgente
conveniência de serviço, ratificado por despacho de 27 de Maio de
2005 da vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:
Liliana Alves Tabosa e Maria de Lurdes da Costa Martins, enfermeiras
nível 1, da carreira de enfermagem — ratificadas as renovações dos
contratos de trabalho a termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com
a nova redacção dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de
Março, e 68/2000, de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três meses,
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por um único período, com início de funções, respectivamente, em
1 de Março de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
24 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.

Hospital Distrital de Mirandela
Despacho n.o 4637/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Distrital de Miranda de 24
de Junho de 2005:

Hospital Doutor José Maria Grande
Despacho n.o 4641/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Doutor José Maria Grande
de 2 de Junho de 2005:
Manuel António Pinto Brandão, enfermeiro especialista — autorizada
a nomeação para responsável pela formação em serviço, passando
a ser remunerado pelo escalão 5, índice 205, a partir de 1 de Julho
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Manuel Pinto de Pádua.

Maria Isabel Antunes Nogueira, assistente de otorrinolaringologia do
Hospital Distrital de Mirandela — após avaliação curricular favorável, autorizada a progressão para a categoria de assistente graduado de otorrinolaringologia. A referida progressão, nos termos
previstos no n.o 4 do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6
de Março, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.o 210/91,
de 12 de Junho, produz efeitos desde 27 de Janeiro de 2000. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 4642/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Doutor José Maria Grande
de 9 de Junho de 2005:

27 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Guedes Marques.

21 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Manuel Pinto de Pádua.

Hospital Distrital do Montijo

Despacho n.o 4643/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Doutor José Maria Grande
de 17 de Junho de 2005:

Despacho n.o 4638/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Distrital do Montijo de 21
de Junho de 2005:
Sofia Alexandra Pinto Estevens Medronheira, enfermeira em regime
de contrato administrativo de provimento no Centro Hospitalar
de Lisboa, Gabriel Gomes Martins, enfermeiro em regime de contrato administrativo de provimento no Hospital Distrital de Pombal,
Márcio Rodrigo Machado Pires, enfermeiro em regime de contrato
administrativo de provimento no Hospital Distrital do Montijo,
Marisa Pena Leocádio, enfermeira em regime de contrato administrativo de provimento no Centro Hospitalar de Lisboa, Teresa
Margarida Santareno Pimenta, enfermeira em regime de contrato
administrativo de provimento no Hospital Distrital do Montijo,
Vera Lúcia Marçalo Ferreira, enfermeira em regime de contrato
administrativo de provimento no Hospital Distrital do Montijo,
Marina de Fátima Infante da Silva, enfermeira em regime de contrato administrativo de provimento no Hospital Distrital do Montijo,
Andreia Vital Espadinha, enfermeira em regime de contrato administrativo de provimento no Hospital Distrital do Montijo, Dulce
Sofia Gil Lúcio, enfermeira em regime de contrato administrativo
de provimento no Centro de Saúde da Quinta da Lomba e João
Manuel Domingues da Fonseca, enfermeiro do quadro permanente
da Armada, Ministério da Defesa Nacional, Marinha — nomeados
provisoriamente, precedendo concurso interno geral de ingresso,
enfermeiros para um lugar do quadro de pessoal deste Hospital.

Rui Manuel Ginja Conchinha, enfermeiro graduado — autorizada a
nomeação para responsável pela formação em serviço, passando
a ser remunerado pelo escalão 4, índice 165, a partir de 1 de Julho
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Jorge Alexandre Sesifredo Caeiro Pimentel, enfermeiro graduado —
autorizada a nomeação para responsável pela formação em serviço,
passando a ser remunerado pelo escalão 4, índice 165, a partir
de 1 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Manuel Pinto de Pádua.
Despacho n.o 4644/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Doutor José Maria Grande
de 19 de Maio de 2005:
Ana Isabel Barradas Terrinca Bezerra, enfermeira graduada — autorizada a atribuição do regime de horário acrescido, quarenta e
duas horas semanais, a partir de 1 de Julho de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Manuel Pinto de Pádua.
Despacho n.o 4645/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Doutor José Maria Grande
de 2 de Junho de 2005:

22 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Serafim Machado e Sousa.

Maria Margarida Lopes Romão Velez, enfermeira-chefe — autorizada a passagem do regime de horário de tempo parcial para o
regime de horário de tempo completo a partir de 1 de Julho de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 4639/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração do Hospital Distrital do Montijo de 21 de Junho de 2005:

21 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Manuel Pinto de Pádua.

André Filipe de Sousa Teles, enfermeiro graduado do quadro de
pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa, Sónia Cabral de Sousa
Gonçalves, enfermeira graduada do quadro de pessoal do Centro
Hospitalar de Lisboa, e Gisela de Sousa Costa, enfermeira graduada
do quadro de pessoal do Hospital de Curry Cabral — nomeados
definitivamente, precedendo concurso interno geral de ingresso,
enfermeiros graduados do quadro de pessoal deste Hospital, ficando
exonerados do lugar do anterior quadro a partir da data da aceitação
da nomeação.
22 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Serafim Machado e Sousa.
Despacho n.o 4640/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital Distrital do Montijo de 31
de Maio de 2005:
Maria Rosa dos Santos Silva, auxiliar de acção médica do quadro
de pessoal deste Hospital — concedida licença sem vencimento de
longa duração, ao abrigo do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, com efeitos a 1 de Junho de 2005.
22 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Serafim Machado e Sousa.

Despacho (extracto) n.o 4646/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 7 de Junho de 2005 do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde do Alentejo, foram autorizadas
as ratificações da renovação do contrato de trabalho a termo certo
pelo período de três meses ao seguinte pessoal e nas datas indicadas:
Técnico de informática:
Manuel Jacinto Madeira Sardinha — 1 de Dezembro de 2004.
Técnica de 2.a classe de cardiopneumologia:
Ana Isabel de Sousa Barata — 2 de Novembro de 2004.
21 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Manuel Pinto de Pádua.
Despacho (extracto) n.o 4647/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração do Hospital Doutor José
Maria Grande, Portalegre, de 5 de Maio de 2005:
Eva Maria Galindo Gutiérrez e Maria Del Carmen Buxeda Carbello,
enfermeiras — anulados os pedidos de rescisão dos contratos administrativos de provimento, publicados no Diário da República,

