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urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 4 de Dezembro
de 2006, auferindo a remuneração mensal ilíquida de acordo com
o sistema remuneratório em vigor. (Não carece de fiscalização prévia.)
4 de Dezembro de 2006. — O Administrador, António José Carvalho Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA

professora-coordenadora do quadro Maria José Tavares de Pina Borges Ferreira.
12 de Dezembro de 2006. — A Vice-Presidente do Conselho Directivo, Elcínia Ascensão Esteves da Silva Marques Gonçalves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
Despacho (extracto) n.o 26 506/2006

Escola Superior de Enfermagem
de Calouste Gulbenkian de Lisboa
Aviso n.o 13 836/2006
Nos termos do artigo 22.o dos Estatutos da Escola Superior de
Enfermagem de Calouste Gulbenkian, de Lisboa, aprovados pelo
Despacho Normativo n.o 54/99, de 12 de Outubro, em reunião de
23 de Novembro de 2006, foi eleita presidente do conselho científico
desta Escola, com efeitos a partir de 22 de Dezembro de 2006, a

Por despacho de 25 de Setembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, foi autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento do mestre Manuel José Costa de
Carvalho e Sousa como equiparado a assistente do 2.o triénio, em
regime de tempo integral, para a Escola Superior Agrária deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006 e
até 30 de Setembro de 2007.
6 de Novembro de 2006. — O Presidente, Rui Alberto Martins
Teixeira.

PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice-Presidência do Governo

de medicina interna, rectifica-se que, no n.o 7, alínea e), onde se
lê «certificado de sanidade para o serviço de funções públicas passado
pela autoridade sanitária da respectiva área de residência» deve ler-se
«certificado de sanidade para o desempenho de funções públicas».

Direcção Regional de Organização e Administração Pública

7 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Júri, Rui San Bento
de Sousa Almeida.

Rectificação n.o 3/2006/A
Para os devidos efeitos se declara que a declaração n.o 1/2006/A,
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 180, de 18 de Setembro
de 2006, cujo original se encontra arquivado nesta Direcção Regional,
saiu com as seguintes inexactidões, que assim se rectificam:
Onde se lê «Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência» deve estar «Vice-Presidência do Governo».
Onde se lê «Direcção Regional da Organização e Administração
Pública» deve estar «Direcção Regional de Organização e Administração Pública».
No último parágrafo do texto da declaração, bem como no respectivo anexo, onde se lê «29 de Abril de 2006» deve ler-se «29 de
Abril de 2005».
4 de Dezembro de 2006. — O Director Regional, Victor Jorge Ribeiro
Santos.

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
Direcção Regional de Saúde
Hospital do Divino Espírito Santo
Rectificação n.o 4/2006/A
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série,
n.o 219, de 14 de Novembro de 2006, o aviso referente ao concurso
institucional interno geral de ingresso de um assistente hospitalar
de hematologia, rectifica-se que, no n.o 7, alínea e), onde se lê «certificado de sanidade para o serviço de funções públicas passado pela
autoridade sanitária da respectiva área de residência» deve ler-se «certificado de sanidade para o desempenho de funções públicas».
7 de Dezembro de 2006. — A Presidente do Júri, Ana Luísa de
Araújo.
Rectificação n.o 5/2006/A
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série,
n.o 223, de 20 de Novembro de 2006, o aviso referente ao concurso
institucional interno geral de ingresso de dois assistentes hospitalares

SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE, E. P. E.
Aviso (extracto) n.o 37/2006/M
Por despacho da Secretária Regional dos Assuntos Sociais de 24
de Novembro de 2006, foi autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento com Ana Isabel Filipe de Freitas, Marco
Paulo Ferreira Pereira, Liliana da Silva Cardoso e Luís da Silva Dantas
Coelho Sampaio, por urgente conveniência de serviço, com efeitos
a 2 de Novembro de 2006, para exercerem funções de estagiários
da carreira dos técnicos superiores de saúde, ramo de laboratório,
nos termos do n.o 7 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 414/91, de 22
de Outubro, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Regulamentar Regional n.o 9/92/M, de 2 de Abril, e do n.o 4 do
artigo 35.o do Decreto Legislativo Regional n.o 9/2003/M, de 27 de
Maio, com o vencimento correspondente ao índice 90, de acordo
com o previsto no artigo 3.o do Decreto Lei n.o 501/99, de 19 de
Novembro.
12 de Dezembro de 2006. — A Administradora Hospitalar, Eva
Sousa.
Aviso (extracto) n.o 38/2006/M
Por deliberação do conselho de administração de 11 de Dezembro
de 2006, foi Paula Luísa Gomes Fernandes nomeada assistente graduada de patologia clínica da carreira médica hospitalar, do quadro
de pessoal do Serviço Regional de Saúde, E. P. E., com efeitos a
24 de Julho de 2006, ficando exonerada da categoria anterior na mesma
data.
12 de Dezembro de 2006. — A Administradora Hospitalar, Eva
Sousa.
Aviso (extracto) n.o 39/2006/M
Por deliberação do conselho de administração de 11 de Dezembro
de 2006, foi Ricardo Jorge Andrade Alves nomeado assistente de
psiquiatria, da carreira médica hospitalar, do quadro de pessoal do
Serviço Regional de Saúde, E. P. E., em regime de tempo completo,
precedendo concurso. (Processo isento de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2006. — A Administradora Hospitalar, Eva
Sousa.

