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APÊNDICE N.o 122 — II SÉRIE — N.o 171 — 6 de Setembro de 2005
Enfermeira:

Sofia Marisa Silva Ferreira — 13 de Agosto de 2005.

1 de Agosto de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Manuela Almeida.

Auxiliares de acção médica:
Elói Alberto Alves Ferraz — 25 de Julho de 2005.
Luís Alexandre Almeida Vieira — 19 de Julho de 2005.
29 de Julho de 2005. — A Chefe de Repartição do Serviço de Recursos Humanos, Aida Pinheiro.
o

carreira médica hospitalar, do quadro de pessoal deste Hospital.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

a

Despacho (extracto) n. 5627/2005 (2. série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração de 27 de Julho de 2005:
Mónica Coutinho Pereira Morais Pinto — autorizada a nomeação
definitiva para o lugar de técnico principal de farmácia da carreira
técnica de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal deste
Hospital, ficando exonerada do cargo anterior a partir da data da
aceitação da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
António Pedro Pinheiro Alvarenga, classificado em 2.o lugar no concurso para estagiário da carreira de técnico de informática do quadro de pessoal deste Hospital, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 44 de 22 de Fevereiro de 2000, em
virtude de ter recusado o provimento a que tinha direito — anulado
o despacho de nomeação de 15 de Abril de 2005, sendo abatido
à lista de classificação do referido concurso.
29 de Julho de 2005. — A Chefe de Repartição do Serviço de Recursos Humanos, Aida Pinheiro.
Rectificação n.o 468/2005 — AP. — Por ter havido lapso na
publicação inserta no apêndice n.o 66 ao Diário da República, 2.a série,
n.o 91, de 11 de Maio de 2005, a p. 31, despacho (extracto) n.o 827/2005
(2.a série) — AP, referente à nomeação definitiva para o lugar de
enfermeiro especialista em enfermagem de saúde comunitária, rectifica-se que onde se lê «Maria Manuela do Rio Ribeiro Castro»
deve ler-se «Maria Manuel do Rio Ribeiro Castro».
20 de Julho de 2005. — Pela Responsável do Serviço de Recursos
Humanos, (Assinatura ilegível.)

Hospital de São Marcos
Aviso n.o 6179/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração de 20 de Abril de 2005:
Isabel Gonçalves da Silva, enfermeira de nível 1 da carreira de enfermagem deste Hospital — autorizada a licença sem vencimento de
longa duração, com efeitos a partir de 2 de Abril de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Hospital de Sobral Cid
Deliberação (extracto) n.o 3031/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração do Hospital de Sobral Cid de 2 de
Maio de 2005:
Maria Filomena do Corgo e Silva, enfermeira graduada do quadro
de pessoal do Hospital de Sobral Cid — cessa o regime de tempo
acrescido, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Coelho.
Deliberação (extracto) n.o 3032/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração do Hospital de Sobral Cid de 3 de
Maio de 2005:
António José Calado de Sousa Bajouco, assistente graduado do quadro
de pessoal do Hospital de Sobral Cid — autorizado a praticar o
regime de trabalho de tempo completo (trinta e cinco horas semanais) a partir de 1 de Julho de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Alberto Coelho.

Hospital de Sousa Martins
Deliberação n.o 3033/2005 — AP:
Dr.a Maria Adelaide Veloso Lucas Queirós de Campos, assistente
graduada de cirurgia geral — nomeada chefe de equipa da urgência
por deliberação do conselho de administração de 14 de Julho 2005.
Dr.a Maria Luísa Saraiva Teixeira de Matos Ferreira Lopes, assistente
graduada de medicina interna — nomeada coordenadora da unidade de cuidados intensivos por deliberação do conselho de administração de 14 de Julho de 2005.
27 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Monteiro Girão.

Instituto da Droga e da Toxicodependência

22 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Lino Mesquita Machado.

Delegação Regional do Alentejo

Aviso n.o 6180/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do vogal
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Norte e por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro de 23 de Fevereiro e de
11 de Maio de 2005, respectivamente:

Despacho n.o 5628/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
delegado regional do Alentejo do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 25 de Julho de 2005:

Cristina Isabel Pereira Duarte, enfermeira graduada da carreira de
enfermagem do quadro de pessoal do Hospital de São Teotónio, S. A. — autorizada a transferência para lugar idêntico do quadro de pessoal deste Hospital, com início de funções a partir de
1 de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
22 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Lino Mesquita Machado.

Hospital de São Miguel — Oliveira de Azeméis
Aviso n.o 6181/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração do Hospital de São Miguel — Oliveira de Azeméis de 26 de Julho de 2005:
Dr. Alberto Domingos Santos Ferreira — nomeado, na sequência de
concurso interno geral de ingresso, assistente de cardiologia, da

José Manuel Colaço Jacob Romão, enfermeiro-chefe — autorizado
o regime de horário acrescido, com efeitos a 1 de Setembro de
2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Julho de 2005. — O Delegado Regional, António Marciano
Graça Lopes.

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso n.o 6182/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto da Droga e da
Toxicodependência de 12 de Julho de 2005:
Isabel Maria Serrano Carvalho Pacheco, enfermeira graduada da carreira de enfermagem — autorizado o regime de horário acrescido,
ao abrigo do n.o 1 do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de
8 de Novembro, com efeitos a 12 de Dezembro de 2004 e por
um ano.
29 de Julho de 2005. — O Subdelegado Regional, Artur Figueiredo.

