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APÊNDICE N.o 63 — II SÉRIE — N.o 89 — 9 de Maio de 2005
(a) Na sequência do presente despacho, cessa a anterior situação
publicada no apêndice n.o 158 ao Diário da República, 2.a série, n.o 303,
de 29 de Dezembro de 2004.
24 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Serafim Machado e Sousa.
Despacho (extracto) n.o 2882/2005 (2.a série) — AP. — Por
despachos dos conselhos de administração do Hospital do Montijo
e do Hospital de São Francisco Xavier, S. A., de 16 de Junho e
de 16 de Setembro de 2004, respectivamente, e do vogal do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 16 de Março de 2005:
Ricardo Jorge Amaral Cristóvão, assistente administrativo principal
do quadro de pessoal do Hospital de São Francisco Xavier,
S. A. — autorizado a exercer funções no Hospital do Montijo, em
regime de requisição, ao abrigo do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, por um período de seis meses.
29 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Serafim Machado e Sousa.

rectifica-se que onde se lê «com início em 3 de Fevereiro de 2005»
deve ler-se «com início em 2 de Fevereiro de 2005».
11 de Março de 2005. — O Vogal Executivo, José Albino e Silva.

Hospital Distrital de São João da Madeira
Despacho n.o 2887/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 28 de Dezembro de 2004:
Ana Rita Macedo da Silva Pinto, Ingride Vanessa Macedo Fernandes
da Costa, Nuno Filipe Reis Rodrigues e Sérgio Alexandre Vieira
Gonçalves, médicos internos — celebrados contratos administrativos de provimento, por urgente conveniência de serviço, ao abrigo
da alínea b) do n.o 2 do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho, e do n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei
n.o 203/2004, de 18 de Agosto, com efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2005.
5 de Abril de 2005. — O Vogal Executivo, José Duarte da Costa.

Despacho n.o 2883/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 11 de Março de 2005, foram
ratificadas as renovações dos contratos de trabalho a termo certo,
nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de
11 de Março, e do Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, com
os enfermeiros abaixo indicados, a produzir efeitos a 1 de Março
de 2005:
Ana Paula Félix Santos.
Cristina Sofia Jesus Saraiva.
José Fernando Arsénio Guerreiro.
Sara Patrícia Gomes Nobre.
Sílvia Maria Macedo Pacheco Tavares.
4 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Serafim Machado e Sousa.
Despacho n.o 2884/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Ângela Sofia de Almeida Santos, técnica profissional de 2.a classe —
ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, nos
termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, e do Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, a produzir
efeitos a 2 de Março de 2005.
4 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Serafim Machado e Sousa.
Despacho (extracto) n.o 2885/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março
de 2005:
Carlos Alberto Godinho Silva, auxiliar de apoio e vigilância — ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, nos
termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, e do Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, a produzir
efeitos a 2 de Março de 2005.
4 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Serafim Machado e Sousa.
Despacho n.o 2886/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005:
Cláudia Constança Fartouce Velez, enfermeira — ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, nos termos do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, e do
Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, a produzir efeitos a 2
de Fevereiro de 2005.
4 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Serafim Machado e Sousa.

Hospital Distrital de Pombal
Rectificação n.o 222/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão o aviso n.o 1138/005 (2.a série)-AP, inserto no apêndice n.o 28
ao Diário da República, 2.a série, n.o 41, de 28 de Fevereiro de 2005,

Despacho n.o 2888/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 23 de Dezembro de 2004:
Dr. Herculano Lopes do Nascimento — celebrado contrato administrativo de provimento como interno do internato complementar
de ortopedia, por urgente conveniência de serviço, ao abrigo da
alínea b) do n.o 2 do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho, e do n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei
n.o 203/2004, de 18 de Agosto, com efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2005.
5 de Abril de 2005. — O Vogal Executivo, José Duarte da Costa.

Hospital do Espírito Santo — Évora
Contrato (extracto) n.o 786/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração deste Hospital de 16 de Março de 2005:
Maria Joana dos Santos Garcia Galvão Sepanas — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, por
três meses, para desempenhar as funções de auxiliar de apoio e
vigilância, com efeitos a partir de 24 de Março de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Março de 2005. — O Administrador Executivo, Francisco
Guerreiro.
Contrato (extracto) n.o 787/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração do Hospital do Espírito Santo — Évora
de 16 de Março de 2005:
Florinda Maria Canhão Cordeiro Oliveira — celebrado contrato de
trabalho a termo certo, pelo período de três meses, eventualmente
renovável por um único e igual período, para desempenhar as funções de auxiliar de acção médica, nos termos do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aditado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com efeitos a partir
de 22 de Março de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
22 de Março de 2005. — O Administrador Executivo, Francisco
Guerreiro.
Deliberação (extracto) n.o 1375/2005 — AP. — Por deliberação
de 16 de Março de 2005 do conselho de administração deste Hospital:
Ana Teresa Lobito Charrua Chumela, assistente eventual de anestesiologia no Hospital de Joaquim Fernandes, S. A., Beja — nomeada definitivamente, na sequência de concurso interno geral de
provimento, para a categoria de assistente de anestesiologia da
carreira médica hospitalar do quadro de pessoal deste Hospital,
em regime de dedicação exclusiva com o horário de quarenta e
duas horas semanais, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2005,
ficando exonerada do anterior lugar na mesma data.
Juan Luis Moralejo Menéndez, assistente eventual de anestesiologia — nomeado definitivamente, na sequência de concurso interno
geral de provimento, para a categoria de assistente de anestesiologia
da carreira médica hospitalar do quadro de pessoal deste Hospital,

