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docentes do ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
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CENTRO HOSPITALAR DO BARLAVENTO ALGARVIO, S. A.

21 de Outubro de 2005. — Pelo Conselho Directivo, a Vice-Presidente, Maria Emília de Sousa.

Aviso n.o 9848/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A.,
de 19 de Outubro de 2005:

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

Ana Paula de Almeida Fontes — nomeada na categoria de técnica
especialista de 1.a classe, escalão 2, índice 205, precedente do concurso n.o 12/05, interno de acesso limitado para provimento de
um lugar na categoria de técnico especialista de 1.a classe de fisioterapia, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, do
quadro de pessoal do Hospital do Barlavento Algarvio, aprovado
pela portaria n.o 375/2003, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 77, de 1 de Abril de 2003. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 23 065/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
10 de Outubro de 2005, precedendo respectivo concurso e homologação pelo conselho científico de 14 de Setembro de 2005:
Susana Patrícia Costa Viegas, docente — autorizada, na sequência
de concurso, a nomeação em regime de comissão de serviço extraordinária como professora-adjunta, ao abrigo e nos termos do n.o 2
do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho,
com efeitos a 14 de Setembro de 2005.

24 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Natalino Alves.

10 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Manuel de Almeida Correia.

HOSPITAL DE SÃO BERNARDO, S. A.

Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Rectificação n.o 1822/2005. — Rectifica-se o nome do júri cujo
edital n.o 726/2005 (2.a série) foi publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 153, de 10 de Agosto de 2005, que a seguir se indica:

Despacho (extracto) n.o 23 069/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de administração do Hospital de São Bernardo,
S. A., Setúbal, de 6 de Outubro de 2005:

19 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Júlio César Ferrolho.

Paulo Duarte Páscoa Gomes, enfermeiro graduado, e Ana Maria Cardoso, enfermeira graduada — autorizada a redução das trinta e
cinco horas semanais para trinta e quatro horas semanais (redução
de uma hora por cada três anos de serviço em internamento de
psiquiatria), ao abrigo do artigo 57.o, alínea 3), do Decreto-Lei
n.o 437/91, de 8 de Novembro, com efeitos a partir de 1 de Novembro
de 2005, inclusive.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

11 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Alfredo Lacerda Cabral.

«Professor-adjunto mestre Francisco Luís Ferreira Figueira de Faria,
do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.»

Despacho (extracto) n.o 23 066/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Outubro do presidente do Instituto Politécnico de
Viseu:
Licenciada Ana Isabel Bernardino Rodrigues Medeiros — autorizada
a celebração de contrato administrativo de provimento como técnica
superior principal para o Instituto Politécnico de Viseu, com início
à data da outorga (3 de Outubro de 2005), pelo prazo de um ano,
tácito e sucessivamente renovável por iguais períodos.
18 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente, Daniel Marques da
Silva.
Despacho (extracto) n.o 23 067/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Setembro do presidente do Instituto Politécnico de
Viseu:
Licenciado Hugo Miguel Gonçalves Rego — autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento como especialista de
informática, grau 1, nível 2, para o Instituto Politécnico de Viseu,
com início à data da outorga (5 de Agosto de 2005), pelo prazo
de um ano, tácito e sucessivamente renovável por iguais períodos.
18 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente, Daniel Marques da
Silva.
Despacho (extracto) n.o 23 068/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Setembro do presidente do Instituto Politécnico de
Viseu:
Licenciado Tiago Henrique Rodrigues Santos Leite Moreira — autorizada a celebração de contrato administrativo de provimento como
especialista de informática, grau 1, nível 2, para o Instituto Politécnico de Viseu, com início à data da outorga (5 de Agosto de
2005), pelo prazo de um ano, tácito e sucessivamente renovável
por iguais períodos.
18 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente, Daniel Marques da
Silva.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE LISBOA, S. A.
Despacho n.o 23 070/2005 (2.a série). — Por deliberação do
conselho de administração de 11 de Outubro de 2005:
Rui Manuel Colaço Gomes, assistente administrativo do quadro de
pessoal deste Instituto — autorizada a prorrogação pelo período
de cinco meses da nomeação, em comissão de serviço, nas funções
de técnico superior, área jurídica, com produção de efeitos a 1
de Novembro de 2005.
17 de Outubro de 2005. — A Secretária-Geral, Carla Paulo Henriques.

ORDEM DOS ADVOGADOS
Edital n.o 892/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 13 de Outubro de 2005 e com efeitos a partir da mesma data,
ao abrigo do artigo 39.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pela Lei n.o 15/2005, de 26 de Janeiro,
e do artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de
Advogados e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho
geral de 7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 139, de 19 de Junho de 2002, alterado por deliberação do conselho
geral de 7 e de 8 de Novembro de 2003, publicada no Diário da
República, 2.a série, n.o 282, de 6 de Dezembro de 2003, foi levantada
a suspensão da inscrição da Dr.a Carla Baptista (cédula profissional
n.o 219-M), tendo sido, nesta data, feitos todos os averbamentos e
comunicações.
13 de Outubro de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.

