N.o 63 — 31 de Março de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

22 de Novembro de 2004, aviso n.o 11 005/2004, em virtude de
ter falecido em 27 de Novembro de 2004.
Maria de Lurdes Figueiredo Ferreira Mota, auxiliar de acção médica
do quadro de pessoal deste Hospital — anulada a concessão de
licença sem vencimento de longa duração, com efeitos a partir de 1
de Janeiro de 2005, publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 274, de 22 de Novembro de 2004, aviso n.o 11 005/2004.
11 de Março de 2005. — A Chefe da Repartição de Pessoal, Helena
Marques.

HOSPITAL DE EGAS MONIZ, S. A.
Despacho n.o 6739/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de
Fevereiro de 2005 do conselho de administração do Hospital de Egas
Moniz, S. A., foi o fisioterapeuta de 1.a classe da carreira de técnico
de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal deste Hospital,
aprovado pela Portaria n.o 1032/95, de 24 de Agosto, Ricardo Jorge
dos Santos Albino Pedro autorizado a entrar no gozo de licença sem
vencimento de longa duração, ao abrigo do disposto no artigo 78.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 117/99, de 11 de Agosto, a partir de 6 de Abril
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2005. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Vogal Executivo, Mario Vareiro.
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lação de funções públicas na Maternidade do Dr. Alfredo da Costa,
com efeitos a partir de 15 de Fevereiro de 2005.
10 de Março de 2005. — O Administrador, Licínio Oliveira de
Carvalho.

HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, S. A.
Aviso n.o 3358/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho de administração do Hospital de São Gonçalo, S. A.:
Dr. Alberto António Ribeiro da Conceição Gouveia, director clínico,
Dr. Pedro Leonel Dias Marques da Cunha, chefe de serviço e director do Serviço de Cirurgia, e Dr. Carlos Luís Figueroa Gonçalves — nomeados elementos da comissão de avaliação curricular,
com vista a progressão à categoria de assistente graduado de cirurgia
geral do Dr. Carlos Manuel São Marcos Santos, assistente de cirurgia geral, nos termos da alínea b) do artigo 23.o do Decreto-Lei
n.o 73/90, de 6 de Março.
Todos os elementos da comissão pertencem ao quadro de pessoal
desta instituição.
7 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Carlos Alberto Vaz.

HOSPITAL DE SÃO TEOTÓNIO, S. A.
HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO, S. A.
Aviso n.o 3357/2005 (2.a série). — Abertura de concurso para a
frequência do ciclo de estudos especiais de cuidados intensivos. — Nos
termos do disposto no despacho de 7 de Fevereiro de 1990 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, publicado no Diário
da República, 2.a série, de 24 de Fevereiro de 1990, é aberto concurso
para a frequência de um ciclo de estudos especiais de cuidados intensivos, para funcionar no serviço de cuidados intensivos do Hospital
Geral de Santo António, S. A.
Este ciclo de estudos especiais deverá ter o seu início em 1 de
Junho de 2005.
Podem concorrer a este ciclo todos os médicos que tenham como
habilitação mínima o grau de assistente nas seguintes áreas profissionais: anestesiologia, pneumologia, cirurgia geral, cardiologia, medicina interna, nefrologia, doenças infecto-contagiosas, neurocirurgia
e pediatria, e entregar requerimento de candidatura dirigido ao presidente do conselho de administração do Hospital Geral de Santo
António, S. A., acompanhado de dois curricula, até 20 dias úteis,
após a publicação do presente aviso na 2.a série do Diário da República.
O júri seleccionará dois candidatos a admitir de entre os candidatos,
no prazo máximo de 10 dias úteis, sendo dada preferência aos candidatos que tenham frequentado serviços de cuidados intensivos.
Os candidatos admitidos ou recusados serão, imediatamente, avisados por carta registada com aviso de recepção.
4 de Março de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria Fernanda Ferreira de Oliveira Manarte.

HOSPITAL DE SANTA MARTA, S. A.
Deliberação n.o 446/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de Santa Marta, S. A., de 17 de Fevereiro
de 2005, foram autorizadas as prorrogações do regime de horário
acrescido (quarenta e duas horas semanais) aos enfermeiros do quadro
deste Hospital abaixo indicados, pelo período de três meses, a partir
das datas adiante mencionadas:
João Luís Brito Lobato — 1 de Fevereiro de 2005.
Lucinda Maria Valério Pacheco — 1 de Fevereiro de 2005.
Mónica Alexandra Miranda Pereira — 1 de Fevereiro de 2005.
Anabela David Madaleno — 13 de Fevereiro de 2005.
Maria Clara Oliveira Vital — 21 de Fevereiro de 2005.
8 de Março de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Administrador, A. Santos Silva.

HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ, S. A.
Despacho (extracto) n.o 6740/2005 (2.a série). — Por despacho
do administrador do Hospital de Santo André, S. A., de 8 de Março
de 2005:
Maria de Fátima da Conceição Patrício, enfermeira especialista, área
de saúde materna e obstétrica deste Hospital — cessou a acumu-

Deliberação n.o 447/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de São Teotónio, S. A., de 10 de Março
de 2005:
José Henrique da Costa Ferreira — nomeado, precedendo concurso,
especialista de informática do grau 3, da carreira de informática,
do quadro de pessoal do extinto Hospital de São Teotónio — Viseu.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
11 de Março de 2005. — O Administrador de Recursos Humanos, Luís Botelho.

MPE — MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS, S. A.
Anúncio n.o 47/2005 (2.a série). — Conforme determina o
artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, a
MPE — Madeira Parques Empresariais, S. A., publica a lista das adjudicações de obras públicas efectuadas no ano 2004:
1 — Concepção/construção do Parque Empresarial do Estreito de
Câmara de Lobos, mediante concurso público, pelo valor de
E 11 950 000 (+IVA), adjudicada ao agrupamento Construtora do
Tâmega, S. A./Avelino Farinha & Agrela, S. A.
2 — Concepção/construção da ampliação do Parque Empresarial
do Porto Santo, mediante concurso público, pelo valor de E 849 000
(+IVA), adjudicada ao agrupamento TECNOVIA — Madeira, Sociedade de Empreitadas, L.da/FARROBO — Sociedade de Construções, S. A.
11 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Ricardo Morna.

ORDEM DOS ADVOGADOS
Edital n.o 470/2005 (2.a série). — Rogério Alves, bastonário da
Ordem dos Advogados, faz saber publicamente que, por acórdão proferido no processo disciplinar n.o 53/D/03, pelo Conselho de Deontologia de Faro em 12 de Outubro de 2004, que foi confirmado por
acórdão de 5 de Novembro de 2004, do conselho superior da Ordem
dos Advogados portugueses, foi aplicada ao Dr. Joaquim Rogério
Santos Barroso, que também usa o nome abreviado de Rogério Barroso, advogado inscrito pela comarca de Faro, portador da cédula
profissional n.o 6156-L, a pena disciplinar de expulsão, por violação
grave e consciente dos deveres consignados nos artigos 53.o, n.os 1
a 5, 76.o, n.o 1, e 79.o, alíneas a) e e), todos do Estatuto da Ordem
dos Advogados, na citada redacção.
O cumprimento da presente pena teve o seu início em 4 de Janeiro
de 2005, que foi o dia seguinte àquele em que o advogado arguido
deveria considerar-se notificado do aludido acórdão do conselho superior da Ordem dos Advogados.
Para constar se passou o presente edital que vai ser afixado de
harmonia com as disposições legais aplicáveis.
3 de Março de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.

