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termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção que
lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e
68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 11 de Junho de
2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Março de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração
de Pessoal, Maria Adelaide Canas.
Despacho (extracto) n.o 2909/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do serviço de gestão de recursos
humanos de 26 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 25 de Novembro de 2004:
José António Franco Matos, médico especialista em radioterapia —
autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo,
pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelos
Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26 de
Abril, com efeitos a partir de 3 de Maio de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Março de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração
de Pessoal, Maria Adelaide Canas.
Despacho (extracto) n.o 2910/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho autorizador da directora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos de 24 de Maio de 2004, ratificado por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 25 de Novembro de 2004:
Petr Pribyl, médico eventual — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção
que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 6 de Maio de
2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Março de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração
de Pessoal, Maria Adelaide Canas.
Despacho (extracto) n.o 2911/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração do Hospital
de Santa Maria de 25 de Agosto de 2004, ratificada por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 25 de Novembro de 2004:
Nuno Miguel Rebelo Veiga, TDT de análises clínicas e saúde
pública — autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo
certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 29 de Junho de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Março de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração
de Pessoal, Maria Adelaide Canas.

Despacho (extracto) n.o 2913/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do vogal executivo do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 14 de
Março de 2005:
Maria João Seguro dos Reis Silva, enfermeira-chefe do Centro Hospitalar de Cascais — autorizada a transferência para o quadro de
pessoal do Hospital de Santa Maria.
30 de Março de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.
Rectificação n.o 223/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão a publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 274,
apêndice n.o 139, de 22 de Novembro de 2004, despacho (extracto)
n.o 6521/2005 (2.a série) — AP, rectifica-se que onde se lê «Por despacho [. . .] de 31 de Dezembro de 2003 [. . .] Susana Patrícia Soares
Pereira Costa [. . .] com efeitos a partir de 15 de Novembro de 2003»
deve ler-se «Por despacho [. . .] de 31 de Dezembro de 2003 [. . .]
Susana Patrícia Soares Pereira Costa [. . .] com efeitos a partir de
5 de Novembro de 2003».
21 de Março de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria da Conceição Oliveira.

Hospital de São José de Fafe
Deliberação n.o 1400/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 22 de Março de 2005:
Anabela Granjo Rodrigues — nomeada provisoriamente na categoria
de enfermeiro da carreira de enfermagem, escalão 1, índice 114,
do quadro de pessoal do Hospital de São José de Fafe, aprovado
pela Portaria n.o 872/92, de 8 de Setembro, e alterado pela Portaria
n.o 934/94, de 24 de Outubro. O prazo de aceitação é de 20 dias
a contar da data da presente publicação no Diário da República.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.
Deliberação n.o 1401/2005 — AP. — Por despacho do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de
1 de Março de 2005:
Maria Carina Alves Morais, Isabel Maria Cunha Marinho e Raquel
Maria Oliveira Andrade — autorizada a ratificação dos contratos
de trabalho a termo certo, para o exercício de funções de auxiliar
de acção médica, escalão 1, índice 142, pelo período de três meses,
renováveis por igual período de tempo, a partir de 9 e 20 de Dezembro de 2004.
31 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.
Deliberação n.o 1402/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 22 de Março de 2005:
Fernando José Torgal Carvalho Pereira — nomeado definitivamente
técnico especialista de 1.a classe da área de cardiopneumografia,
escalão 1, índice 195, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal do Hospital de São José de Fafe,
aprovado pela Portaria n.o 872/92, de 8 de Setembro, e alterado
pela Portaria n.o 934/94, de 24 de Outubro. O prazo de aceitação
é de 20 dias a contar da data da presente publicação no Diário
da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 2912/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação autorizadora do conselho de administração do Hospital
de Santa Maria de 25 de Agosto de 2004, ratificada por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 25 de Novembro de 2004:

31 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Dias dos Santos.

Pedro Nuno Rocha Carlos Salvado Marques, médico especialista em
cardiologia — autorizada a celebração do contrato de trabalho a
termo certo, pelo prazo de três meses, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos a partir de 24 de Julho de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Aviso n.o 3197/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de 30 de Março de 2005:

24 de Março de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração
de Pessoal, Maria Adelaide Canas.

1 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Américo dos Santos Afonso.

Hospital de São Marcos

Cátia Fernandes Garim — contratada a termo certo e a exercer funções neste Hospital como enfermeira, nível 1, da carreira de enfermagem — autorizada a rescisão do respectivo contrato, a seu
pedido, com efeitos desde 2 de Março de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

