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Isabel de Sousa Rodrigues Lourenço, com efeitos a 28 de Setembro
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

to-Lei n.o 101/2003, de 23 de Maio, com efeitos a 10 de Fevereiro
de 2005.

1 de Abril de 2005. — O Chefe de Repartição, por competência
subdelegada, Domingos Moreira Lopes.

4 de Abril de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.

Hospitais Civis de Lisboa
Hospital de D. Estefânia
Deliberação n.o 1369/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia de 16 de Março
de 2005:
Maria José Viana de Almeida, enfermeira-chefe do quadro do Hospital de D. Estefânia — autorizado o regime de trabalho de horário
acrescido, quarenta e duas horas semanais, por um ano, ao abrigo
do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com
efeitos a 8 de Fevereiro de 2005.
4 de Abril de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Deliberação n.o 1370/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia de 19 de Janeiro
de 2005:
Catarina de Castro Sobral Blanco Limbert Zinterl, assistente eventual
de endocrinologia pediátrica do quadro de pessoal do Hospital
de D. Estefânia — autorizada a prorrogação do pedido de equiparação a bolseiro, ao abrigo do disposto nos artigos 1.o e 2.o do
Decreto-Lei n.o 282/89, de 23 de Agosto, com efeitos a partir de
31 de Dezembro de 2004 e até 31 de Janeiro de 2005.
4 de Abril de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Deliberação n.o 1371/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia de 4 de Novembro
de 2004:
Jorge dos Reis Alves da Costa Palácios dos Santos, assistente hospitalar de cirurgia pediátrica, pertencente ao quadro de pessoal
do Hospital de São Bernardo, S. A., Setúbal — autorizada a acumulação de funções públicas, de dezanove horas semanais, com
o Hospital de D. Estefânia, ao abrigo do disposto no artigo 31.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e pelo
artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 413/93, de 23 de Dezembro, com
efeitos a 15 de Novembro de 2004.
4 de Abril de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Deliberação n.o 1372/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia de 5 de Janeiro
de 2005:
Berta Maria Henriques Magalhães Mateus, enfermeira especialista
do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Torres
Vedras — autorizada a acumulação de funções públicas de doze
horas semanais com o Hospital de D. Estefânia, ao abrigo do disposto no artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17
de Julho, e do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 413/93, de 23 de Dezembro, com efeitos a 2 de Junho de 2004.
6 de Abril de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Despacho n.o 2877/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação
do vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no uso de competência delegada,
de 14 de Março de 2005:
Maria Agostinha Guedes de Sousa, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde de Lisboa —
autorizada a transferência para o quadro de pessoal do Hospital
de D. Estefânia, ao abrigo do disposto no artigo 25.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e no estabelecido no Decre-

Hospitais da Universidade de Coimbra
Despacho n.o 2878/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 3 de Março de 2005:
Maria da Graça Gonçalves Alves, auxiliar de acção médica — autorizada a transferência do quadro de pessoal do Centro Regional
de Oncologia de Coimbra, S. A., para idêntica categoria do quadro
de pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra, com efeitos
a partir de 1 de Maio de 2005, sendo exonerada do lugar anterior
com efeitos a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Abril de 2005. — Pela Directora do Serviço de Pessoal, (Assinatura ilegível.)

Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco
Despacho n.o 2879/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
8 de Março de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro:
José Luís Villegas Martinez, médico de clínica geral — ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, por três meses, celebrado com
o conselho de administração do Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco, por urgente conveniência de serviço, com início em
1 de Fevereiro de 2005, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, artigo este aditado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, renovável, por um
único e igual período, nos termos do mesmo artigo e diploma.
(Isento de fiscalização prévia.)
1 de Abril de 2005. — O Técnico Superior Assessor, José António
Basílio.

Hospital Central e Especializado de Crianças Maria Pia
Deliberação n.o 1373/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 30 de Março de 2005:
Dr.a Maria do Céu de Sousa Rocha Mota — homologada a acta da
comissão de avaliação curricular, com informação de Aprovada à
sua progressão à categoria de assistente graduada de pediatria
médica, nos termos do disposto na alínea b) do n.o 1 do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, aplicável à carreira médica
hospitalar, por força do artigo 30.o daquele mesmo diploma. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de Administração, António Augusto Paul.
Deliberação n.o 1374/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 30 de Março de 2005:
Isabel Maria dos Santos Oliveira, assistente eventual de hematologia
clínica — autorizada a rescindir o contrato administrativo de provimento, com efeitos a 16 de Maio de 2005, inclusive, ao abrigo
da alínea c) do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro.
5 de Abril de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de Administração, António Augusto Paul.

Hospital Distrital de Chaves
Aviso n.o 3188/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 17 de Junho de 2004, proferido por urgente
conveniência de serviço e ratificado por despacho de 7 de Março
de 2005 do vogal do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte:
Ana Maria Pinto, auxiliar de acção médica da carreira de serviços
gerais — autorizada a renovação da ratificação do contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção
dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, 11/93, de

