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Maria de Fátima Branco Miguel Pereira Camilo — 17 de Junho de
2005.
Nuno José Aguiar Magalhães — 17 de Junho de 2005.
Rute Marlene Soares Santos — 29 de Junho de 2005.
22 de Junho de 2005. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 4716/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do administrador executivo de 22 de Abril de 2005:
Ana Paula Tavares Almeida Amorim, administradora hospitalar —
autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo,
celebrado ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, a partir de 4 de Junho de 2005.
22 de Junho de 2005. — A Responsável do Serviço dos Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 4717/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do administrador executivo de 28 de Março de 2005:

1997 — nomeada na categoria de assistente principal — ramo de
farmácia da carreira técnica superior de saúde.
4 — Actividade profissional:
Responsável de todos os recursos económicos e humanos do
departamento;
Gestão do orçamento anual do departamento;
Nomeada para comissões de escolha de medicamentos e outros
produtos farmacêuticos;
Nomeada para concursos de várias rubricas do serviço de
aprovisionamento;
Nomeada para a comissão de farmácia e terapêutica;
Nomeada para a comissão de controle de infecção;
Nomeada para a comissão de ética;
Coordenação de equipas de trabalho ao nível da melhoria contínua da qualidade;
Colabora com a Faculdade de Farmácia e com o Instituto de
Ciências da Saúde — Norte, na coordenação e orientação de
estágios de pré-licenciatura.

22 de Junho de 2005. — A Responsável do Serviço dos Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

5 — Formação profissional — frequência de diversas acções de formação profissional nas áreas específicas da farmácia, organização,
modernização e qualidade, informática, recursos humanos, gestão de
projectos, entre outras.
6 — Outras actividades — reuniões na Ordem dos Farmacêuticos
e na Associação Nacional das Farmácias.
Apresentou um trabalho sobre «Protocolos de Utilização de Medicamentos» no âmbito das Primeiras Jornadas de Farmácia Hospitalar.
Integrou a Comissão Organizadora do IV Congresso Nacional de
Farmacêuticos Hospitalares e do IX Simpósio Nacional da APFH.

Hospital de São Marcos

Instituto da Droga e da Toxicodependência

Duarte Rafael Sampaio Pereira, técnico fisioterapeuta — autorizada
a renovação do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março, a partir de 27 de Março de 2005.

Rectificação n.o 394/2005 — AP. — Por conter uma inexactidão
o aviso n.o 4215/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 116, apêndice n.o 83, de 20 de Junho de 2005, a p. 29,
rectifica-se que onde se lê «Sandra Cristina Borges Alves Pereira
Ferreira de Almeida, assistente social de anestesiologia deste Hospital» deve ler-se «Sandra Cristina Borges Alves Pereira Ferreira de
Almeida, assistente eventual de anestesiologia deste Hospital».
21 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Lino Mesquita Machado.

Maternidade de Júlio Dinis
Aviso n.o 5276/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração de 25 de Maio de 2005:
Maria da Piedade de Jesus Monteiro Vicente — nomeada, nos termos
do n.o 5 do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
para o cargo de directora dos serviços farmacêuticos do quadro
de pessoal dirigente, por urgente conveniência de serviço, em comissão de serviço, pelo período de três anos, eventualmente renovável
nos termos previstos na lei. A nomeada possui as habilitações académicas e experiência profissional geral e específica na coordenação
de actividades farmacêuticas no âmbito de uma unidade de saúde
materno-infantil, numa acepção de hospital especializado e diferenciado, respondendo com as suas aptidões ao perfil pretendido.
16 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Pinheiro.
Curriculum vitae
1 — Identificação:
Nome — Maia da Piedade de Jesus Monteiro Vicente.
Data e local de nascimento — 28 de Julho de 1962, Sé Nova,
Coimbra.
Nacionalidade — Portuguesa.
2 — Habilitações literárias — licenciada em Ciências farmacêuticas
(ramo de farmácia de oficina e hospitalar).
3 — Carreira profissional:
1988 — técnica superior de saúde — ramo farmacêutico, Hospital de Egas Moniz.
1993 — nomeada na categoria assistente técnica superior — ramo de farmácia no Hospital de Pulido Valente.
1994 — assistente da carreira técnica superior de saúde — área
de farmácia na Maternidade de Júlio Dinis, por transferência.

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Rectificação n.o 395/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão o aviso n.o 4022/2005 (2.a série) — AP, publicado no Diário
da República, n.o 109, 2.a série, de 7 de Junho de 2005, rectifica-se
que onde se lê «Vera Maria Patrocínio Caretas Silva — autorizada
a nomeação» deve ler-se «Vera Maria Patrocínio Caretas Silva Carvalho — autorizada a nomeação». (Não carece de fiscalização do Tribunal de Contas.)
8 de Junho de 2005. — A Delegada Regional, Paula Brum.

Instituto de Genética Médica
Doutor Jacinto de Magalhães
Despacho n.o 4718/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Maternidade de Júlio Dinis e por
despacho da directora do Instituto de Genética Médica Doutor Jacinto
de Magalhães de 13 e de 30 de Maio de 2005, respectivamente:
Maria Isabel da Silva Lereno, assessora principal de serviço social,
do quadro de pessoal da Maternidade de Júlio Dinis — autorizada
a acumulação de funções no Instituto de Genética Médica Doutor Jacinto de Magalhães, praticando oito horas e trinta minutos
semanais, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2005. — O Administrador, Manuel Ribeiro dos
Santos.

Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde
Aviso n.o 5277/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do presidente do Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde
de 23 de Junho de 2005:
Miguel António Araújo de Sousa e Ana Sofia Martorell Cordeiro
Rocha de Macedo Barreto, técnicos superiores de 1.a classe do
quadro de pessoal deste Instituto — nomeados definitivamente na
categoria de técnico superior principal no mesmo quadro, precedendo concurso. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
24 de Junho de 2005. — O Director de Serviços Administrativos,
Luís Pêcego.

