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integral, com início em 3 de Janeiro e até 28 de Fevereiro de
2005.
14 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 14 495/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Abril de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Mestre Gilberto Antunes Ferreira Rouxinol — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, para o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia, com efeitos a
20 de Abril de 2005, por dois anos e por urgente conveniência
de serviço, auferindo a remuneração correspondente ao índice 195
do vencimento de professor-adjunto, em exclusividade.
16 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 14 496/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Viseu, foi rescindido,
por mútuo acordo, o contrato administrativo de provimento celebrado
com o docente António Manuel Santos Tomás Jordão, como equiparado a assistente do 2.o triénio no Instituto Politécnico de Viseu,
Escola Superior Agrária, com efeitos à data de nomeação para professor-adjunto da mesma Escola.
16 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 14 497/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de Maio de 2005 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Prof.a Doutora Luísa Paula Gonçalves Oliveira Valente da Cruz
Lopes — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em regime de exclusividade,
para o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia, com efeitos a 26 de Maio de 2005, por dois anos e por
urgente conveniência de serviço, auferindo a remuneração correspondente ao índice 155 do vencimento de assistente do 2.o triénio
com mestrado, em exclusividade.
16 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 14 498/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Viseu, foi rescindido,
por mútuo acordo, o contrato administrativo de provimento celebrado
com o docente Manuel José Esteves de Brito como equiparado a
professor-adjunto no Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior
Agrária, com efeitos à data de nomeação para professor-adjunto da
mesma Escola.
16 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 14 499/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Viseu:
Jorge Belarmino Ferreira de Oliveira, equiparado a professor-adjunto
no Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior Agrária — rescindido por mútuo acordo o contrato administrativo de provimento,
com efeitos à data de nomeação para professor-adjunto da mesma
Escola.
16 de Junho de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, S. A.
Aviso n.o 6393/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração de 7 de Junho de 2005, foi homologada a constituição
da comissão de avaliação para progressão na categoria do assistente
de nefrologia José Paulo Magalhães Loureiro dos Santos, sendo constituída de acordo com os seguintes elementos:
Presidente — Dr. Santiago Pedro Ponce, chefe de serviço de
nefrologia do Hospital Garcia da Orta, S. A.
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1.o vogal efectivo — Dr.a Aura Laginha Ramos, assistente graduada hospitalar de nefrologia do Hospital Garcia de
Orta, S. A.
o
2. vogal efectivo — Dr. Francisco Jorge Oliveira e Silva, assistente graduado hospitalar de nefrologia do Hospital Garcia
de Orta, S. A.
16 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Carvalho.
Aviso n.o 6394/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração de 29 de Março de 2005, foi homologada a constituição da comissão de avaliação para progressão na categoria da
assistente de cirurgia pediátrica Luísa Maria Dias Pires Carmona,
sendo constituída de acordo com os seguintes elementos:
Presidente — Dr. Orlando Caetano Cordeiro, chefe de serviço
de cirurgia pediátrica do Hospital Garcia de Orta, S. A.
1.o vogal efectivo — Dr.a Maria Isabel Soares Vieira, assistente
graduada hospitalar de cirurgia pediátrica do Hospital Garcia
de Orta, S. A.
o
2. vogal efectivo — Dr. Francisco de Paula Sant’Anna, assistente
graduado hospitalar de cirurgia pediátrica do Hospital de
D. Estefânia.
16 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Carvalho.

HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, S. A.
Despacho n.o 14 500/2005 (2.a série). — Por despachos do conselho de administração de 9 de Junho de 2005:
Maria de Fátima Silva Mendes e Maria Inês Oliveira de Matos, costureiras — nomeadas definitivamente, por promoção, precedendo
concurso, no lugar de operária principal, costureira, do quadro de
pessoal deste Hospital, escalão 5, índice 254, considerando-se exoneradas do anterior lugar a partir da data da aceitação. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Peixoto.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE COIMBRA, S. A.
Deliberação n.o 899/2005. — Por deliberação de 3 de Maio de
2005 do conselho de administração deste Centro:
Graça Maria Montenegro Andrade Santos, especialista de informática
do grau 3, nível 1, do quadro deste Centro, de nomeação definitiva — autorizada a praticar o regime de tempo completo prolongado, quarenta horas semanais, nos termos dos artigos 19.o e
20.o do Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março, a partir de 1 de
Junho de 2005, pelo período de um ano. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Junho de 2005. — O Administrador, Carlos Santos.
Deliberação n.o 900/2005. — Por despacho de 9 de Maio de 2005
da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde:
Avelino João Domingos, interno do internato complementar de oncologia médica deste Centro — autorizada, nos termos do artigo 37.o
da Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho, a interrupção do internato
a partir de 1 de Abril de 2005, pelo período de três meses.
Por despacho de 20 de Abril de 2005 da Secretária de Estado
Adjunta e da Saúde:
José Manuel Vilhena Oliveira e Silva Pontes, assistente graduado
de gastrenterologia do quadro deste Centro, de nomeação definitiva — autorizado, nos termos do n.o 2 do artigo 2.o e do n.o 2
do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 325/99, de 18 de Agosto, a prestar
serviço em regime de semana de quatro dias, com início em 1 de
Junho de 2005, o que se traduz na redução de um dia de trabalho,
coincidente com as sextas-feiras.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Junho de 2005. — O Administrador, Carlos Santos.

