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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, E. P. E.
Despacho n.o 2560/2006 (2.a série). — Por deliberação da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde de 10 de Dezembro de 2005,
foi renovado o estatuto de entidade acreditada para a unidade formativa (Serviço de Ensino e Formação) do Centro Hospitalar da
Cova da Beira, E. P. E., até 31 de Dezembro de 2006.
12 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, João José Casteleiro Alves.

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, E. P. E.
o

a

Aviso n. 1186/2006 (2. série). — Torna-se público que Maria
Amélia Oliveira Nunes Salvador, enfermeira graduada de nomeação
definitiva do quadro residual da Unidade de Tomar deste Centro
Hospitalar, foi, nos termos do n.o 2 do artigo 99.o do Estatuto da
Aposentação, desligada do serviço em 4 de Janeiro de 2006, ficando
a aguardar aposentação, com direito à pensão transitória de E 1769,24.
10 de Janeiro de 2006. — O Vogal Executivo, João Maria R. Vaz
Rico.

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, E. P. E.
Despacho n.o 2561/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho de administração de 16 de Novembro de 2005:
José Manuel Rodrigues da Costa Martins, chefe de serviço de ortopedia, com o regime de trabalho de tempo completo de trinta e
cinco horas semanais — autorizado a praticar o regime de trabalho
de quarenta e duas horas semanais em dedicação exclusiva, de
acordo com o previsto no n.o 3 do artigo 31.o do Decreto-Lei
n.o 73/90, de 6 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 412/99, de 15 de Outubro, com efeitos a 1 de Janeiro
de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Secção, Maria Margarida
Marques.
Despacho n.o 2562/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho de administração de 21 de Dezembro de 2005:
Maria Fátima Maximiano Leitão Ribeiro Lourenço — homologada
a acta de comissão de avaliação curricular, com informação de
Favorável à sua progressão à categoria de assistente graduada de
ginecologia/obstetrícia, nos termos do disposto na alínea b) do n.o 1
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, aplicável à carreira médica
hospitalar por força do artigo 30.o daquele mesmo diploma, com
efeitos a 1 de Maio de 2005. (Não está sujeito à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas de acordo com o disposto no artigo 46.o,
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n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de
26 de Agosto.)
17 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Secção, Maria Margarida
Marques.

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA, GUIMARÃES, E. P. E.
Despacho n.o 2563/2006 (2.a série). — Por despacho da vogal
executiva do conselho de administração deste Hospital de 10 de
Janeiro de 2006:
Rosa Paula Oliveira Machado e Clara Maria Cardoso Lemos Damião,
enfermeiras graduadas do quadro de pessoal deste Hospital —
nomeadas definitivamente, precedendo concurso, na categoria de
enfermeiro especialista, área de saúde materna e obstétrica, do
quadro de pessoal deste Hospital, ficando exoneradas dos lugares
que ocupam a partir da data de início de funções. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Janeiro de 2006. — Pelo Conselho de Administração, a Administradora, Cristina Carvalho.

HOSPITAL DE SANTA MARIA, E. P. E.
Aviso (extracto) n.o 1187/2006 (2.a série):
Patrícia Helena Biscaia Traça, assistente hospitalar de ortopedia do
quadro de pessoal deste Hospital — exonerada, a seu pedido, com
efeitos a 9 de Janeiro de 2006.
6 de Janeiro de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Jorge Alves.

HOSPITAL DE SÃO JOÃO, E. P. E.
Despacho (extracto) n.o 2564/2006 (2.a série). — Por despacho
do vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 27 de Dezembro de 2005:
Ana Maria da Fonseca Madeira e Paiva, assistente administrativa
principal da carreira de pessoal administrativo do quadro de pessoal
deste Hospital — autorizada a permuta com Maria José Rodrigues
de Sá da Silva Gonçalves, de idêntica categoria do quadro de pessoal
do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, ficando exoneradas
dos respectivos cargos a partir da data da aceitação de nomeação.
(Isento de declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2006. — A Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, Aida Pinheiro.

