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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, S. A.
Aviso n.o 7232/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 13 de Julho de 2005:
Maria de Lurdes de Sousa Escudeiro dos Santos — nomeada definitivamente, precedendo concurso, enfermeira-chefe do quadro de
pessoal deste Hospital, posicionada no escalão 2, índice 195, e com
o regime de horário de quarenta e duas horas semanais, com efeitos
à data da publicação deste aviso, ficando exonerada das anteriores
funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Alberto Rifes.
Aviso n.o 7233/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 19 de Julho de 2005:
Maria Antonieta de Abreu e Silva Ribeiro de Barros Teixeira —
nomeada definitivamente, precedendo concurso, assessora de serviço social da carreira técnica superior do quadro de pessoal deste
Hospital, posicionada no escalão 2 e índice 660, e com o regime
de horário de trinta e cinco horas semanais, com efeitos à data
da publicação deste aviso, ficando exonerada das anteriores funções.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Alberto Rifes.
Aviso n.o 7234/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 19 de Julho de 2005:
Maria Dulce Banza da Luz Gonçalves — nomeada definitivamente,
precedendo concurso, técnica principal de serviço social da carreira
técnica superior do quadro de pessoal deste Hospital, posicionada
no escalão 1 e índice 510, e com o regime de horário de trinta
e cinco horas semanais, com efeitos à data da publicação deste
aviso, ficando exonerada das anteriores funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, José Alberto Rifes.
Aviso n.o 7235/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 13 de Julho de 2005:
Célia Osana Piedade Oliveira — nomeada definitivamente, precedendo concurso, enfermeira-chefe do quadro de pessoal deste Hospital, posicionada no escalão 5 e índice 255, e com o regime de
horário de trinta e cinco horas semanais, com efeitos à data da
publicação deste aviso, ficando exonerada das anteriores funções.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Alberto Rifes.
Rectificação n.o 1351/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 6799/2005, no Diário da República, 2.a série, n.o 136,
de 18 de Julho de 2005, rectifica-se que onde se lê «Maria Pisco,
assistente administrativa especialista — autorizada a prorrogação da
nomeação como chefe de secção em regime de substituição, ao abrigo
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, a partir
de 22 de Junho e por um novo período de seis meses. (Isenta de
fiscalização do Tribunal de Contas.)» deve ler-se «Isabel Maria Pisco,
assistente administrativa especialista — autorizada a prorrogação da
nomeação como chefe de secção em regime de substituição, ao abrigo
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
efeitos a 2 de Fevereiro e por um novo período de seis meses. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas.)».
20 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Alberto Rifes.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE LISBOA, S. A.
Despacho n.o 17 335/2005 (2.a série). — Por despachos do administrador executivo:
De 20 de Junho de 2005:
Anisabel José Costa, Maria Cândida Pereira Santos, Maria Rosa
Poeira Marques Rodrigues e Sílvia Barata Freire Nunes, enfer-

meiras graduadas do quadro de pessoal deste Centro — autorizadas
as prorrogações do horário acrescido de quarenta e duas horas
semanais, com efeitos a 1 de Junho de 2005.
De 1 de Julho de 2005:
Sandra Chambino Pires Paulo, enfermeira graduada do quadro de
pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação do horário acrescido de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a 12 de Junho
de 2005.
Maria Teresa Sousa Jerónimo e Zurita Maria Rosa Simões, enfermeiras graduadas do quadro de pessoal deste Centro — autorizadas
as prorrogações do horário acrescido de quarenta e duas horas
semanais, a partir de 1 de Julho de 2005.
Armanda Maria Conceição Dias, enfermeira graduada do quadro de
pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação do horário acrescido de quarenta e duas horas semanais, a partir de 2 de Julho
de 2005.
De 4 de Julho de 2005:
Magda Cátia Santos Melo Soares, enfermeira do quadro de pessoal
deste Centro — autorizada a prorrogação do horário acrescido de
quarenta e duas horas semanais, com efeitos a 11 de Junho de
2005.
8 de Julho de 2005. — A Secretária-Geral, Carla Paulo Henriques.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DO PORTO, S. A.
Aviso n.o 7236/2005 (2.a série). — Concurso interno de acesso
limitado para o preenchimento de um lugar na categoria de assessor
superior, ramo farmácia, da carreira de técnico superior de
saúde. — 1 — Faz-se público que, por deliberação do conselho de
administração deste Centro de 30 de Novembro de 2004 e ao abrigo
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto, pelo
prazo de sete dias úteis contado a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso
limitado para o preenchimento de um lugar na categoria de assessor
superior, ramo farmácia, da carreira de técnico superior de saúde
do quadro de pessoal do Centro Regional de Oncologia do Porto,
do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, S. A., aprovado
pela Portaria n.o 877/94, de 30 de Setembro, alterado pelas Portarias
n.os 574/95, de 16 de Junho, 675/96, de 19 de Novembro, 795/97,
de 1 de Setembro, e 765/98, de 15 de Setembro, transformado em
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil — Centro Regional
de Oncologia do Porto, S. A., nos termos do Decreto-Lei n.o 282/2002,
de 12 de Dezembro.
2 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelas disposições legais aplicáveis, constantes dos Decretos-Leis n.os 427/89,
de 7 de Dezembro, 414/91, de 22 de Outubro, 213/2000, de 2 de
Setembro, 204/98, de 11 de Julho, e 501/99, de 19 de Novembro.
3 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga anunciada,
esgotando-se com o seu preenchimento.
4 — O local de trabalho situa-se no Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil — Centro Regional de Oncologia do
Porto, S. A.
5 — As condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da administração central, e o
vencimento é o resultante da escala indiciária da categoria de assessor
superior, fixada nos termos do Decreto-Lei n.o 501/99, de 19 de
Novembro, e legislação complementar.
6 — O conteúdo funcional é o previsto no n.o 3 do artigo 13.o
do Decreto-Lei n.o 414/91, de 22 de Outubro.
7 — Requisitos gerais de candidatura — os definidos no n.o 2 do
artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 213/2000, de 2 de Setembro (o Serviço
de Pessoal entregará oficialmente ao júri).
8 — Requisitos especiais de admissão — ser assessor, ramo farmácia, da carreira técnica superior de saúde com pelo menos três anos
de bom e efectivo serviço (n.o 3 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 414/91,
de 22 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 501/99, de 19 de Novembro).
9 — Métodos de selecção — serão conjuntamente utilizados os
seguintes métodos de selecção:
a) Apreciação curricular — classificação do último concurso,
classificação de serviço e experiência profissional. Resulta da
seguinte fórmula:
CC+CS+EP
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AC=
em que:

AC — apreciação curricular;
CC — classificação do último concurso;

