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Aviso n.o 3198/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 16 de Março de 2005:

Instituto da Droga e da Toxicodependência

Bernardino Rui Alves Pereira, enfermeiro especialista da carreira de
enfermagem deste Hospital — autorizado o regresso ao serviço,
após licença sem vencimento de longa duração, a partir de 1 de
Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Delegação Regional do Alentejo

4 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Américo dos Santos Afonso.
Aviso n.o 3199/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do vogal
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Norte de 24 de Fevereiro de 2005:

Despacho n.o 2915/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência datado de 23 de Fevereiro de 2005:
Maria Miguel Barradas Trindade, técnica superior de saúde estagiária,
ramo de psicologia clínica — autorizado o pedido de acumulação
de funções públicas e privadas. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Ana Margarida Pontes Gomes Costa, enfermeira graduada da carreira
de enfermagem do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de
Vila Nova de Gaia — autorizada a transferência para lugar idêntico
do quadro de pessoal deste Hospital a partir de 1 de Abril de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Abril de 2005. — O Delegado Regional, António Marciano
Graça Lopes.

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

Aviso n.o 3202/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 9 de
Janeiro de 2004 do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência, ratificado em 28 de Fevereiro
de 2005 por despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde:

Aviso n.o 3200/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 9 de Março de 2005, foi autorizada a prática
do regime de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais,
com efeitos a partir de 1 de Março de 2005, por tempo indeterminado,
ao seguinte pessoal:
Lisete Fernandes dos Santos Pereira Osório de Araújo, técnica superior de saúde, ramo de farmácia.
Técnicos de diagnóstico e terapêutica, área de farmácia:
José António Boticas Correia.
Luísa Emanuela Martins Líbano.
Maria Joana Bruno de Sousa Neto.
Maria Manuela Freitas da Silva.
Patrício José Correia Pinto de Araújo.
Rui Agostinho Fernandes de Brito.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Américo dos Santos Afonso.
Aviso n.o 3201/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 9 de Março de 2005:
Maria do Sameiro Martins Barreirinho, assistente de pediatria da
carreira médica hospitalar do quadro de pessoal deste Hospital —
autorizada a exoneração das suas funções, com efeitos a partir de
7 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
19 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Américo dos Santos Afonso.

Hospital de Sousa Martins
Despacho n.o 2914/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
vogal executivo do conselho de administração do Hospital de Sousa
Martins de 17 de Fevereiro de 2005:
Sandra Manuela Brígida Barata Ramos, enfermeira — autorizada a
transição para a categoria de enfermeira graduada, escalão 1,
índice 128, com efeitos a 10 de Fevereiro de 2005. O direito à
remuneração vence-se no dia 1 do mês seguinte.
4 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração,
Isabel Maria Raposo Garção Pires.

Maternidade de Júlio Dinis
Rectificação n.o 224/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão o aviso n.o 2160/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, n.o 65, de 4 de Abril de 2005, rectifica-se que onde se lê «autorizado o regime de trabalho de dedicação exclusiva de quarenta e
duas horas semanais» deve ler-se «autorizado o regime de trabalho
de dedicação exclusiva de quarenta e duas horas semanais, com efeitos
a 1 de Março de 2005».
5 de Abril de 2005. — O Administrador Hospitalar, Adelino Gouveia.

Delegação Regional do Algarve

Carla Sofia Rocha Albino e Sónia Isabel Horta Neto — autorizada
a renovação dos contratos de trabalho a termo certo na categoria
de enfermeiras de nível 1, pelo período de três meses, com início
em 13 de Janeiro de 2004, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março.
31 de Março de 2005. — Pela Delegação Regional, o Subdelegado
Regional, José Júlio Sardinheiro.
Aviso n.o 3203/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 10
de Novembro de 2003 do presidente do conselho de administração
do Instituto da Droga e da Toxicodependência, ratificado em 28 de
Fevereiro de 2005 por despacho do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde:
Carlos Cristiano Brito Simões e Cláudia Isabel Pereira Constantino —
autorizada a renovação dos contratos de trabalho a termo certo
na categoria de enfermeiro do nível 1 pelo período de três meses,
com início em 11 de Novembro de 2003, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.
31 de Março de 2005. — O Subdelegado Regional, José Júlio
Sardinheiro.
Aviso n.o 3204/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação de 23
de Julho de 2004 do conselho de administração do Instituto da Droga
e da Toxicodependência, ratificada em 28 de Fevereiro de 2005 por
despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde:
Leonor de Deus Lourenço Pereira — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, na categoria de auxiliar de acção
médica, pelo período de três meses, com início em 6 de Agosto
de 2004, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março.
31 de Março de 2005. — Pela Delegação Regional, o Subdelegado
Regional, José Júlio Sardinheiro.
Aviso n.o 3205/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 10
de Dezembro de 2003 do presidente do conselho de administração
do Instituto da Droga e da Toxicodependência, ratificado em 28 de
Fevereiro de 2005 por despacho do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde:
Neusa Pires Moreno e Ida Maria Rosa do Nascimento — autorizada
a celebração dos contratos de trabalho a termo certo, na categoria
de auxiliar de acção médica, pelo período de três meses, com início
em 13 de Janeiro de 2004, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março.
31 de Março de 2005. — Pela Delegação Regional, o Subdelegado
Regional, José Júlio Sardinheiro.
Aviso n.o 3206/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 12
de Abril de 2004 do presidente do conselho de administração do
Instituto da Droga e da Toxicodependência, ratificado em 22 de Feve-
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reiro de 2005 por despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde:

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

Neusa Pires Moreno — autorizada a renovação dos contratos de trabalho a termo certo, na categoria de auxiliar de acção médica,
pelo período de três meses, com início em 13 de Abril de 2004,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.

Aviso n.o 3208/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento de 31 de Março de 2005:

31 de Março de 2005. — Pela Delegação Regional, o Subdelegado
Regional, José Júlio Sardinheiro.
Aviso n.o 3207/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 24
de Junho de 2004 do presidente do conselho de administração do
Instituto da Droga e da Toxicodependência, ratificado em 22 de Fevereiro de 2005 por despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde:
Fernando Jorge Mendonça Domingos — autorizada a celebração do
contrato de trabalho a termo certo, na categoria de auxiliar de
acção médica, pelo período de três meses, com início em 1 de
Julho de 2004, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.o 53/98,
de 11 de Março.
31 de Março de 2005. — Pela Delegação Regional, o Subdelegado, José Júlio Sardinheiro.

Maria da Conceição Alves Martins, técnica superior de 1.a classe do
quadro de pessoal deste Instituto — nomeada técnica superior principal da carreira técnica superior do mesmo quadro de pessoal,
escalão 1, índice 510, produzindo todos os efeitos à data do despacho
de nomeação.
4 de Abril de 2005. — A Directora da Direcção Administrativa
e de Recursos Humanos, Raquel Basto.
Aviso n.o 3209/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento de 31 de Março de 2005:
Inocência Maria Serrano Pinto Mendes, técnica superior de 1.a classe
do quadro de pessoal deste Instituto — nomeada técnica superior
principal da carreira técnica superior do mesmo quadro de pessoal,
escalão 1, índice 510, produzindo todos os efeitos à data do despacho
de nomeação.
4 de Abril de 2005. — A Directora da Direcção Administrativa
e de Recursos Humanos, Raquel Basto.

