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José Manuel Seromenho Duarte (b).
Manuela Afonso da Fonseca (a).
Margarida Oliveira Lopes (a).
Maria Paula dos Santos Pinto (c).
Miguel Adriano Ferreira Coelho Cardoso (d).
Sandra Marina Santos Nunes (b).
Sofia Pinho Borges (a).
Suse Silva Simões (a).
Suzana dos Santos da Silva (a).
Tânia Alexandra Janeiro Machado dos Santos (b).
Tiago José Alves da Silva (a).

no engenheiro Pedro Laginha, responsável pelo Serviço de Informática, competência para a prática dos seguintes actos:

(a) Por não cumprir os requisitos de admissão inscritos na alínea a)
do n.o 6 do aviso de abertura.
(b) Por não cumprir os requisitos de admissão inscritos na alínea b)
do n.o 6 do aviso de abertura (inscrição na Ordem dos Enfermeiros
não actualizada).
(c) Por não cumprir os requisitos de admissão inscritos nos n.os 8
e 10 do aviso de abertura (três exemplares do curriculum entregues
após o último dia do período de candidatura).
(d) Requerimento com data de correio posterior ao último dia
do período de candidatura.
As eventuais interposições de recurso devem ser feitas no prazo
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação desta lista no Diário
da República, e entregues no Serviço de Pessoal destes Hospitais.

1) Justificar, nos termos do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
todas as ausências ao serviço do pessoal afecto à área de que é
responsável;
2) Autorizar, no respeito pelas normas definidas pelo conselho de
administração, os planos de férias do pessoal sob a sua responsabilidade, bem como as alterações que lhe venham a ser solicitadas;
3) Aprovar, mesmo que envolvam a prática de trabalho extraordinário, os planos mensais de trabalho de todo o pessoal, desde que
os mesmos respeitem os princípios para a elaboração das escalas de
prevenção.
20 de Outubro de 2006 — A Presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Gonçalves.
Deliberação (extracto) n.o 1569/2006
Por deliberação do conselho de administração de 19 de Outubro
de 2006, foi autorizada a gozar licença sem vencimento por 30 dias,
com início em 2 de Novembro e termo em 1 de Dezembro de 2006,
Madlen Yossif Benoun Duarte Gaspar, assistente de ginecologia/obstetrícia do quadro deste Hospital.
25 de Outubro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Victor M.
G. Ribeiro Paulo.

28 de Outubro de 2006. — A Directora da Área de Recursos Humanos, Maria Helena Reis Marques.

Deliberação (extracto) n.o 1570/2006

Hospital Distrital de Faro

Por deliberação do conselho de administração de 19 de Outubro
de 2006, foi prorrogado o regime de horário acrescido aos técnicos
de diagnóstico e terapêutica do quadro deste Hospital abaixo mencionados, com efeitos a partir das datas indicadas, até à contratualização com a agência de contratualização:

Aviso (extracto) n.o 12 019/2006
Por deliberação de 19 de Outubro de 2006 do conselho de administração deste Hospital, foi Marisol Chiquinquira Marcos Anselmo,
assistente eventual, nomeada, após concurso interno de provimento,
assistente de pediatria médica, escalão 1, índice 120, para lugar do
quadro deste Hospital, em regime de horário de tempo completo.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Outubro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Victor M.
G. Ribeiro Paulo.
Aviso n.o 12 020/2006
Por despacho de 27 de Setembro de 2006 do secretário-geral do
Ministério da Saúde, foi autorizada a prorrogação do contrato administrativo de provimento, por um ano, tacitamente prorrogável até
três anos, ao abrigo do n.o 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 112/98,
de 24 de Abril, ao assistente eventual de pneumologia Ricardo Jorge
Nascimento Cabral de Melo. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
24 de Outubro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Victor M. G.
Ribeiro Paulo.

Área de dietética:
Gisela Maria Farias Rocheta, dietista principal — com efeitos a
partir de 1 de Dezembro de 2006.
Área de farmácia:
Pedro Filipe Lopes Prazeres Fidalgo, técnico especialista de farmácia — com efeitos a partir de 13 de Novembro de 2006.
25 de Outubro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.

Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira
Despacho n.o 23 183/2006
Foi Fernando Antunes de Cima, capelão do quadro de pessoal
do Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, exonerado
do lugar, nos termos do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, a partir de 30 de Setembro de 2006.
27 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Ventura Fernandes dos Santos.

Aviso (extracto) n.o 12 021/2006
Para conhecimento dos interessados, faz-se público que foi homologada pelo conselho de administração deste Hospital em 25 de Outubro de 2006 a acta que contém a lista de classificação final do concurso
interno de acesso misto para auxiliar de acção médica principal da
carreira do pessoal dos Serviços Gerais, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 70, de 7 de Abril de 2006, que
será afixada no placard do Serviço de Pessoal na data da publicação
deste aviso.
Da homologação cabe recurso, a interpor no prazo de 10 dias úteis
para o membro do Governo competente, nos termos do n.o 2 do
artigo 43.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, o qual deverá
ser entregue no Serviço de Expediente Geral deste Hospital ou enviado
pelo correio em carta registada com aviso de recepção.
27 de Outubro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Victor M.
G. Ribeiro Paulo.

Hospital de Júlio de Matos
Despacho (extracto) n.o 23 184/2006
Transferência
Por despacho de 23 de Outubro de 2006 da vogal do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, foi a Maria Isabel Rodrigues Abrunhosa, auxiliar
de apoio e vigilância, do quadro de pessoal do Centro Hospitalar
de Lisboa (Zona Central), autorizada a transferência para idêntico
lugar do quadro de pessoal do Hospital Júlio de Matos, sendo exonerada do cargo anterior a partir da data da aceitação. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Outubro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Armanda Miranda.

Deliberação n.o 1568/2006

Hospital de Miguel Bombarda

Delegação de competências
o

o

o

Ao abrigo do disposto nos artigos 35. , 36. e 37. do Código do
Procedimento Administrativo e do preceituado no n.o 4 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto, e no uso da autorização
conferida pelo n.o 7 da deliberação do conselho de administração
do Hospital Distrital de Faro de 27 de Fevereiro de 2006, subdelego

Rectificação n.o 1677/2006
Por ter saído com inexactidão a publicação inserta no Diário da
República, 2.a série, de 27 de Outubro de 2006, aviso n.o 11 563/2006,
rectifica-se que onde se lê «Dr. Ricardo Pires Madeira» deve ler-se
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«Dr.a Ricarda Reis Madeira», onde se lê «Dr.a Maria Emília Proença
de Almeida Duarte» deve ler-se «Dr.a Maria Ercília Proença de
Almeida Duarte» e onde se lê «Dr. Manuel Carlos Rosário Domingues» deve ler-se «Dr. Manuel Carlos Rosário Domingos».
31 de Outubro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Fernanda Santos.

Maternidade de Júlio Dinis
Despacho (extracto) n.o 23 185/2006
Por despacho do conselho de administração de 24 de Outubro de
2006, foi Sandra Maria Carvalho Maia nomeada na categoria de enfermeira especialista da área médico-cirúrgica, precedendo concurso,
para o quadro de pessoal desta Maternidade, com efeitos a 1 de
Novembro de 2006.
27 de Outubro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
do presente aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
29 de Setembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Adalberto Manuel Martins Barreto.
Despacho n.o 23 186/2006
Por meu despacho de 9 de Agosto de 2006, nomeio, em regime
de substituição e por urgente conveniência de serviço, ao abrigo do
o
n. 2 do artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de Julho,
a assistente de administração escolar especialista do quadro distrital
de Beja Hortelinda Maria Guinapo Leandro Monteiro Bretoldo para
exercer as funções de chefe de serviços de administração escolar a
partir de 9 de Agosto de 2006.
9 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo, Adalberto Manuel Martins Barreto.
Despacho n.o 23 187/2006

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Por ter sido deslocada para outro estabelecimento de ensino, dou
por findas, com efeito a partir de 9 de Agosto de 2006, as funções
de chefe de serviços de administração escolar em regime de substituição que a assistente de administração escolar especialista Maria
Ângela Valagão Nobre Costa vem desempenhando até à presente
data.

Direcção Regional de Educação do Alentejo

9 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo, Adalberto Manuel Martins Barreto.

Agrupamento n.o 1 — Beja
Aviso n.o 12 022/2006
Nos termos do n.o 1 do artigo 132.o do Estatuto da Carreira Docente
e no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e de
acordo com as orientações inseridas nas circulares n.os 30/98, de 3
de Novembro, e 21/99, de 31 de Dezembro, ambas da DEGRE, faz-se
público que se encontram afixadas no placard da sala de convívio
dos docentes as listas de antiguidade dos professores dos 1.o, 2.o e
3.o ciclos e educadores de infância deste Agrupamento de Escolas
reportadas a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias, consecutivos, a contar da data
da publicação do aviso no Diário da República, para reclamação, nos
termos do artigo 96.o do Decreto-Lei n.o 100/99.
19 de Setembro de 2006. — Pela Presidente do Conselho Executivo,
(Assinatura ilegível.)

Agrupamento Vertical de Escolas de São Teotónio
Aviso n.o 12 023/2006
Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, conjugado com a circular n.o 30/98/DEGRE, de
3 de Novembro, faz-se público que se encontra afixada na sala de
professores da escola sede a lista de antiguidade do pessoal docente
deste Agrupamento de Escolas reportada a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo dos serviços.
25 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria do Pilar Malhôa Miguéis Clode.

Direcção Regional de Educação do Algarve
Agrupamento de Escolas de Boliqueime
Aviso n.o 12 024/2006
Dando cumprimento ao disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e de acordo com o estatuído no
n.o 1 do artigo 132.o do Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de Janeiro (ECD),
faz-se público que se encontra afixada na vitrina junto à sala de professores da Escola Básica Integrada Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva
(sede do Agrupamento) a lista de antiguidade do pessoal docente
com referência a 31 de Agosto de 2006.

Despacho n.o 23 188/2006
Adalberto Manuel Martins Barreto, presidente do conselho executivo do Agrupamento de Escolas de Boliqueime, designa, a partir
de 5 de Abril de 2006, a auxiliar de acção educativa Elsa da Conceição
Santos Martins para desempenhar as funções de encarregada de coordenação do pessoal auxiliar de acção educativa, de acordo com o
disposto no artigo 41.o do Código do Procedimento Administrativo,
e das quais não resulta qualquer acréscimo remuneratório.
24 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Adalberto Manuel Martins Barreto.

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cacela
Aviso n.o 12 025/2006
Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 132.o do Estatuto da
Carreira Docente, conjugado com o artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada
no placard da sala dos professores deste Agrupamento a lista de antiguidade do pessoal docente reportada a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar do dia seguinte ao da
publicação do presente aviso no Diário da República para reclamação
ao dirigente máximo do serviço.
23 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Victor Jorge Marreiros Nunes.

Direcção Regional de Educação do Centro
Despacho n.o 23 189/2006
Nos termos conjugados dos artigos 35.o e 41.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de
15 de Novembro, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 6/96, de 31 de Janeiro, e do disposto no n.o 2 do artigo 6.o e
nos n.os 2 e 4 do artigo 9.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
com a redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e ainda
tendo em atenção o determinado no Decreto-Lei n.o 208/2002, de
17 de Outubro, e no Decreto Regulamentar n.o 9/2004, de 28 de
Abril, conjugado com o despacho n.o 16 796/2005 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 148, de 3 de Agosto de 2005,
delego e subdelego, sem possibilidade de subdelegação, nos presidentes dos conselhos executivos, das comissões executivas instaladoras,
das comissões instaladoras e das comissões provisórias e nos directores
de estabelecimentos de educação e ensino não superior e de agrupamentos de escolas pertencentes à área geográfica desta Direcção
Regional de Educação do Centro a competência para, de acordo com
as orientações definidas e no âmbito do respectivo estabelecimento
de educação e ensino, praticar os seguintes actos:
1 — No âmbito da área de recursos humanos:
1.1 — Autorizar as nomeações e transferências de educadores de
infância e docentes dos ensinos básico e secundário, na sequência
de concurso;

