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-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, com
início em 31 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 2999/2005 — AP. — Por deliberação de 5 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Emiliano Manuel Veliça Machado, técnico de 2.a classe de cardiopneumologia — autorizada a renovação do contrato a termo certo,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
pelo período de três meses, com início em 14 de Maio de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 3000/2005 — AP. — Por deliberação de 5 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Maria Rosário Pereira Sobral Costa Bento, auxiliar de acção
médica — autorizada a renovação do contrato a termo certo ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
pelo período de três meses, com início em 10 de Maio de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 3001/2005 — AP. — Por deliberação de 5 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Maria José Guerreiro Amador Chaveiro Branquinho, auxiliar de acção
médica — autorizada a renovação do contrato a termo certo ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15
de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
pelo período de três meses, com início em 10 de Maio de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.

Deliberação n.o 3004/2005 — AP. — Por deliberação de 25 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Rute Alexandra Santos Oliveira, técnica profissional de 2.a classe —
autorizada a renovação do contrato a termo certo, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período
de três meses, com início a 30 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 3005/2005 — AP. — Por deliberação de 25 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Maria Fernanda Melo Silva, assistente administrativa — autorizada
a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três
meses, com início a 9 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 3006/2005 — AP. — Por deliberação de 25 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Maria Fátima Santos Leite, assistente administrativa — autorizada a
celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três
meses, com início a 11 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.
Deliberação n.o 3007/2005 — AP. — Por deliberação de 5 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Duartina Ezequiel Horta Felisberto, técnica de 2.a classe de radiologia — autorizada a renovação de contrato a termo certo, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período
de três meses, com início a 31 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Deliberação n.o 3002/2005 — AP. — Por deliberação de 5 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:

1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.

Sandra Cristina de Almeida Rodrigues, enfermeira — autorizada a
renovação do contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três
meses, com início em 15 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Deliberação n.o 3008/2005 — AP. — Por deliberação de 25 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:

1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.

Maria Conceição Pinheiro Pimentinha, enfermeira — autorizada a
renovação de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três
meses, com início a 7 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Deliberação n.o 3003/2005 — AP. — Por deliberação de 25 de
Maio de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:

1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.

Filipa Gil Messias Letras, técnica de 2.a classe de fisioterapia — autorizada a renovação do contrato a termo certo ao abrigo do n.o 3
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, pelo período de três
meses, com início em 30 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Deliberação n.o 3009/2005 — AP. — Por deliberação de 13 de
Janeiro de 2005 da comissão instaladora do Hospital do Litoral Alentejano, ratificada por deliberação de 6 de Julho de 2005 do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:

1 de Agosto de 2005. — O Presidente da Comissão Instaladora,
Luís Duarte.

Maria Jesus Martins Pombo, auxiliar de acção médica — autorizada
a celebração de contrato a termo certo, ao abrigo do n.o 3 do

