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Deliberação n.o 3020/2005 — 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.

Dulce Maria Amador Dores Sousa Pereira, auxiliar de acção
médica — 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 em 9 de Junho de 2005.
(Isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Deliberação n.o 3026/2005 — 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.
Deliberação n.o 3021/2005 — 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:
Ana Patrícia Ferreira Baião, auxiliar de acção médica — 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 13 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 3022/2005 — 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 José Silva Lourenço, auxiliar de acção médica — 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 16 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 3023/2005 — 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:
Tiago Carvalho Santos Candeias, auxiliar de apoio e vigilância — 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 16 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 3024/2005 — 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:

meses, com início a 9 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Maria Cristina Fonseca Gomes Silva Cardita, auxiliar de acção
médica — 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.

Hospital de Miguel Bombarda
Despacho (extracto) n.o 5567/2005 (2.a série) — AP. — Após
a anuência dos respectivos serviços e por despacho de 17 de Junho
de 2005 do director-geral do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde (Decreto Regulamentar n.o 3-A/2005, de 31 de Maio):
Cristina de Fátima Pires do Vale, interna do internato complementar
da carreira médica hospitalar, área de psiquiatria, colocada no Hospital de Santarém, S. A. — autorizada a transferência para o mesmo
ano e internato do Hospital de Miguel Bombarda. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Julho de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Ana Isabel Gonçalves.

Hospital de Nossa Senhora da Assunção — Seia
Despacho (extracto) n.o 5568/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração do Hospital de Nossa Senhora
da Assunção — Seia de 27 de Julho de 2005:
Ana Rosa Alves Gomes e António Victor Eliseu de Oliveira — autorizada a nomeação definitiva para os lugares de técnicos principais
de radiologia do quadro de pessoal deste Hospital, ficando exonerados da categoria anterior a partir da data de aceitação da
nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Luís Gonçalves Vaz.
Despacho (extracto) n.o 5569/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração do Hospital de Nossa Senhora
da Assunção — Seia de 29 de Julho de 2005:
Maria Isabel Neves Vicente — autorizada a nomeação definitiva para
o lugar de técnica especialista de cardiopneumologia do quadro
de pessoal deste Hospital, ficando exonerada da categoria anterior
a partir da data de aceitação da nomeação. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Agosto de 2005. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Enfermeiro-Director, José António da Costa Fonseca.
Despacho (extracto) n.o 5570/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração do Hospital de Nossa Senhora
da Assunção — Seia de 29 de Julho de 2005:

Maria Lurdes Palma Ramos, auxiliar de acção médica — 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.)

Luísa Catarina Barbosa Cardoso — autorizada a nomeação definitiva
para o lugar de técnica de 1.a classe de fisioterapia do quadro
de pessoal deste Hospital, ficando exonerada da categoria anterior
a partir da data de aceitação da nomeação. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

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

1 de Agosto de 2005. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Enfermeiro-Director, José António da Costa Fonseca.

Deliberação n.o 3025/2005 — 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:

Hospital de Nossa Senhora da Conceição de Valongo

Teresa Maria Costa Gonçalves, auxiliar de acção médica — 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

Despacho n.o 5571/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
vogal Manuela Correia do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 19 de Julho de 2005:
Ana Elisa Rodrigues e Sandra Conceição Soares Magalhães
Silva — ratificada a autorização da renovação dos contratos de trabalho a termo certo para o exercício de funções de enfermagem,
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celebrados ao abrigo do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
pelo período de três meses, a partir de 14 de Maio de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Julho de 2005. — A Vogal Executiva, Regina Vieira.

Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão
Deliberação n.o 3027/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 25 de Julho de 2005:
Armando José Oliveira Pimentel, assistente graduado de anestesiologia do quadro do Hospital Egas Moniz, S. A. — nomeado, após
concurso, assistente graduado de anestesiologia do quadro deste
Hospital, ficando exonerado do lugar anterior a partir de 1 de
Setembro de 2005, data do início das funções. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Alfredo Lacerda Cabral.
Deliberação n.o 3028/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 6 de Julho de 2005:
Jorge Emanuel Gomes Ramos, assistente graduado de ortopedia deste
Hospital — autorizado a praticar o regime de exclusividade, de
quarenta e duas horas semanais, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005. (Isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Agosto de 2005. — A Vogal do Conselho de Administração,
Olga Maria Ferreira.

Hospital de Reynaldo dos Santos
Aviso n.o 6174/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 22 de Junho de 2005:
Maria Alexandra de Assunção Neto de Carvalho — autorizada, nos
termos do n.o 3 do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de
Março, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.o 412/99,
de 15 de Outubro, à assistente hospitalar de pediatria, a passagem
para o regime de dedicação exclusiva, quarenta e duas horas, com
efeitos a 1 de Julho de 2005.
11 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga.
Aviso n.o 6175/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberações do
conselho de administração do Hospital de Reynaldo dos Santos e
do Ministro da Administração Interna de 7 de Outubro de 1998,
foi autorizada a acumulação de funções públicas nesta instituição,
ao abrigo do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
nos períodos de 1 de Novembro de 1998 a 31 de Outubro de 1999,
de 1 de Novembro de 1999 a 31 de Outubro de 2000, de 1 de Novembro
de 2000 a 31 de Outubro de 2001, de 1 de Novembro de 2001 a
31 de Outubro de 2002, de 1 de Novembro de 2002, a 31 de Outubro
de 2003, de 1 de Novembro de 2003 a 31 de Outubro de 2004 e
de 1 de Novembro de 2004 a 31 de Dezembro de 2004, ao assistente
de clínica geral Dr. Teodolindo José Delicado Curião, praticando
um horário semanal de dezoito horas.
25 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga.
Aviso n.o 6176/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 14 de Julho de 2005:
Helena Maria Ferreira Cantante — nomeada assistente de medicina
interna, com um horário de quarenta e duas horas semanais, em
regime de dedicação exclusiva, precedendo concurso interno geral
de ingresso para assistente de medicina interna, conforme aviso
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 218, de 15 de Setembro de 2004.
28 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o vogal
executivo, Lourenço Braga.

Hospital de Santa Luzia de Elvas
Deliberação (extracto) n.o 3029/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração deste Hospital de 27 de Julho de 2005:
Carlos Alberto Carvalho da Eira, com nomeação definitiva na categoria de encarregado de serviços gerais, da carreira do pessoal
dos serviços gerais do Ministério da Saúde, do quadro deste Hos-

pital — promovido, precedendo aprovação em concurso de acesso,
à categoria de chefe de serviços gerais, considerando-se desligado
da anterior situação desde a data da aceitação do novo lugar. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Agosto de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.
Despacho (extracto) n.o 5572/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 23 de Maio de 2005, ratificado por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo
em 12 de Julho de 2005:
Dora Isabel Lavadinho Sim Sim — contratada a termo certo, por um
período de três meses, com início em 25 de Junho de 2005, nos
termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, para o exercício das funções inerentes à categoria de
auxiliar de acção médica da carreira do pessoal auxiliar. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Agosto de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.
Despacho (extracto) n.o 5573/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 9 de Junho de 2005, ratificado por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo
em 12 de Julho de 2005:
Olípia Conceição Santos Serpa — contratada a termo certo, por um
período de três meses, com início em 1 de Julho de 2005, nos
termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, para o exercício das funções inerentes à categoria de
auxiliar de acção médica da carreira do pessoal auxiliar. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Agosto de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.
Despacho (extracto) n.o 5574/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 27 de Junho de 2005, ratificado por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo
em 12 de Julho de 2005:
Ana Belém Rico Benitez — contratada a termo certo, por um período
de três meses, com início em 1 de Julho de 2005, nos termos do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
para o exercício das funções inerentes à categoria de técnica de
2.a classe, de fisioterapia, da carreira de técnica de diagnóstico
e terapêutica. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
2 de Agosto de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.
Despacho (extracto) n.o 5575/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da vogal executiva do conselho de administração deste Hospital de 27 de Junho de 2005, ratificado por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo
em 12 de Julho de 2005:
Maria Teresa Paulina da Conceição Mourraia — contratada a termo
certo, por um período de três meses, com início em 1 de Julho
de 2005, nos termos do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, para o exercício das funções inerentes à categoria de assistente administrativa da carreira do pessoal administrativo. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Agosto de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira.

Hospital de Santa Maria
Deliberação (extracto) n.o 3030/2005 — AP. — Por deliberação
dos conselhos de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo e da Administração Regional de Saúde
do Norte, respectivamente de 14 de Julho e de 11 de Março de 2005:
Albano Mesquita Gonçalves, telefonista da Sub-Região de Saúde de
Vila Real, Centro de Saúde de Ribeira da Pena — autorizada a
transferência para o quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria.
28 de Julho de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração de
Pessoal, Maria Adelaide Canas.

