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Hospital Distrital de Faro
Aviso n.o 13 514/2006
Por despacho do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Algarve de 7 de Novembro de 2006, foi a
enfermeira graduada Paula Cristina Pinheiro Machado Costa, do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Olhão, transferida, com parecer
favorável das instituições intervenientes, para idêntica categoria do
quadro deste Hospital, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de
2006, ficando exonerada do cargo anterior a partir dessa data. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Novembro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.
Deliberação (extracto) n.o 1765/2006

Despacho (extracto) n.o 25 826/2006
Por despacho da adjunta do secretário-geral de 16 de Outubro
de 2006 (isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas), foi
autorizada a concessão da licença especial, ao abrigo do Decreto-Lei
n.o 89-G/98, de 13 de Abril, para o exercício de funções transitórias
na Região Administrativa Especial de Macau, pelo período de dois
anos, à chefe de serviço de pediatria médica Maria Cristina Reis
de Miranda, a partir de 1 de Janeiro de 2007.
28 de Novembro de 2006. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Joaquim Filomeno Duarte Araújo.

Hospital do Espírito Santo — Évora
Deliberação (extracto) n.o 1767/2006

28 de Novembro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.

Por deliberação de 11 de Outubro de 2006 do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo — Évora, foi a Dr.a Filomena
Maria Ferreira Simões, assistente hospitalar de medicina interna do
quadro de pessoal deste Hospital, autorizada a praticar o regime de
trabalho de dedicação exclusiva — quarenta e duas horas, com efeitos
a 1 de Novembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Deliberação n.o 1766/2006

28 de Novembro de 2006. — O Administrador Hospitalar, José Hermano Bravo Cosinha.

Foi autorizada a equiparação a bolseiro, para o período de 1 de
Janeiro de 2007 a 28 de Fevereiro de 2008, à enfermeira graduada
Susana Cristina Fernandes Forja Paz, do quadro deste Hospital.

Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de
29 de Novembro de 2006, foi prorrogado o regime de horário acrescido
aos enfermeiros deste Hospital abaixo mencionados, a partir das datas
indicadas, até à negociação com a agência de contratualização:
Bloco de partos — prorrogado a partir de 1 de Janeiro de 2007:
Maria Alexandrina Botinas Palma Lima, enfermeira especialista.
Elina Paulos Ribeiro de Brito Nunes, enfermeira especialista.
Maria da Conceição Vieira Ribeiro dos Santos, enfermeira especialista.
Supervisão de enfermagem — prorrogado a partir de 1 de Janeiro
de 2007:
José Manuel Cruz Brás, enfermeiro-supervisor.
Otília de Jesus Pires, enfermeira-chefe.
Cardiologia/UCIC — prorrogado a partir de 1 de Dezembro de
2006:
Abel Fernandes Gonçalves Martins, enfermeiro-chefe.
Ana Vitória Correia Dourado e Saias Ferreira, enfermeira graduada.
Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de
29 de Novembro de 2006, foi cessado em 31 de Dezembro de 2006
o regime de horário acrescido aos enfermeiros deste Hospital abaixo
mencionados:

Despacho (extracto) n.o 25 827/2006
Por despacho de 10 de Novembro de 2006 do administrador executivo do conselho de administração do Hospital do Espírito
Santo — Évora, no uso das competências delegadas, foi a António
Augusto de Jesus Patrício, assistente eventual de urologia, em regime
de contrato administrativo de provimento, autorizada a rescisão do
respectivo contrato, a seu pedido, com efeitos a 18 de Novembro
de 2006, de acordo com o n.o 2 do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
28 de Novembro de 2006. — O Administrador Hospitalar, José Hermano Bravo Cosinha.
Rectificação n.o 1916/2006
Por ter sido publicada com inexactidão a deliberação (extracto)
n.o 1407/2006, inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 195, de
10 de Outubro de 2006, a p. 21 341, rectifica-se que onde se lê «Ana
Paula Gomes Lopes de Andrade Gusmão» deve ler-se «Ana Paula
Nunes Gomes Lopes de Andrade Gusmão».
27 de Novembro de 2006. — O Administrador Hospitalar, José Hermano Bravo Cosinha.

Hospital de Reynaldo dos Santos
Aviso (extracto) n.o 13 515/2006

Bloco de partos:
Maria Inácia Marques Vaz Ramos, enfermeira especialista.
Adelina dos Prazeres Canastra, enfermeira graduada.
Cardiologia/UCCI:
Alexandre António Gerês Pereira.
30 de Novembro de 2006. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.

Hospital Doutor José Maria Grande
o

Despacho n. 25 825/2006
Por despacho do vogal executivo do conselho de administração
do Hospital Doutor José Maria Grande de 27 de Outubro de 2006
(isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas), foram nomeadas
definitivamente, após concurso, na categoria de enfermeira especialista, na área de saúde materna e obstétrica do quadro de pessoal
deste Hospital, Paula Cristina Lizardo de Matos, escalão 3, índice 175,
Maria do Rosário Felisberto Bexiga Monteiro, escalão 3, índice 175,
e Águeda Maria Barriguinha do Rosário Lopes, escalão 1, índice 153,
ficando exoneradas da anterior categoria à data da aceitação do lugar.
22 de Novembro de 2006. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Joaquim Filomeno Duarte Araújo.

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Reynaldo dos Santos de 11 de Outubro de 2006 e do Centro Hospitalar
Médio Tejo, E. P. E., de 20 de Outubro de 2006, foi autorizada a
renovação da acumulação de funções públicas, ao abrigo do artigo 31.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, à enfermeira graduada
Isabel Maria Brito Catorze Valente, no período compreendido entre
11 de Novembro de 2006 e 10 de Novembro de 2007, com um horário
de dezanove horas semanais.
8 de Novembro de 2006. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Lourenço Braga.
Aviso (extracto) n.o 13 516/2006
Para os devidos e legais efeitos e conhecimento dos interessados,
comunica-se que, por deliberação do conselho de administração de
23 de Novembro de 2006, e após confirmação de cabimento por parte
da Direcção-Geral do Orçamento, foi homologada a lista de classificação final do concurso interno condicionado para provimento de
um lugar de chefe de serviço de pediatria médica, da carreira médica
hospitalar, do quadro de pessoal do Hospital de Reynaldo dos Santos,
afixada por ordem de serviço no dia 15 de Fevereiro de 2006:
1 — Dr.a Florbela Maria Inácio da Cunha — 17,9 valores.
2 — Dr.a Cândida Mendes dos Santos — 17,5 valores.
Do despacho de homologação cabe recurso, a interpor no prazo
de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente

