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neração correspondente ao índice 100 do vencimento de assistente
do 1.o triénio, em exclusividade.
13 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 2157/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Prof. Doutor José Vicente Rodrigues Ferreira — autorizada a celebração do contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, como equiparado
a professor-coordenador, em regime de tempo parcial, quatro horas
semanais, 30 % do vencimento de professor-coordenador, em tempo
integral, com início em 1 de Outubro de 2004 e até 30 de Setembro
de 2005.
13 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 2158/2005 (2.a série). — Por despacho
de 15 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciado Sérgio Miguel Gomes Lopes — autorizada a celebração
do contrato administrativo de provimento, por urgente conveniência
de serviço, com o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior
Agrária, como equiparado a assistente, em regime de tempo parcial,
quatro horas semanais, 30 % do vencimento de assistente do 2.o
triénio, em tempo integral, com início em 1 de Outubro de 2004,
por cinco meses.
13 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 2159/2005 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciado António Manuel Santos Carvalho — autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento como equiparado
a assistente, em regime de exclusividade, para o Instituto Politécnico
de Viseu, Escola Superior de Tecnologia, com efeitos à data de
1 de Setembro de 2004, por dois anos e por urgente conveniência
de serviço, auferindo a remuneração correspondente ao índice 135
do vencimento de assistente do 2.o triénio, em exclusividade, sem
mestrado.
13 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 2160/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Mestre Miguel Francisco Martins de Lima — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, para o Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia, com efeitos à
data de 3 de Dezembro de 2004, por dois anos e por urgente conveniência de serviço, auferindo a remuneração correspondente ao
índice 195 do vencimento de professor-adjunto em exclusividade.
13 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Despacho (extracto) n.o 2161/2005 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Outubro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciada Isabel Verónica Ferraz de Sousa — autorizada a celebração do contrato administrativo de provimento como equiparada
a assistente, em regime de exclusividade, para o Instituto Politécnico
de Viseu, Escola Superior de Educação, com efeitos à data de
1 de Outubro de 2004 e até 31 de Julho de 2005, por urgente
conveniência de serviço, auferindo a remuneração correspondente
ao índice 135 do vencimento de assistente do 2.o triénio, em exclusividade, sem mestrado.
13 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.

N.o 20 — 28 de Janeiro de 2005

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, S. A.
Aviso n.o 827/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de
administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, S. A., de 13
de Janeiro de 2005:
José Carlos Antunes Damas — nomeado, após concurso, técnico principal de análises clínicas e saúde pública, do quadro de pessoal
da Unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo, S. A.,
com efeitos à data da publicação. (Não carece de fiscalização prévia
pelo Tribunal de Contas.)
13 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim Nabais Esperancinha.

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, S. A.
Deliberação n.o 101/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital Garcia de Orta, S. A., de 26 de Julho
de 2004, foi autorizada a redução de horário de trabalho de trinta
e cinco horas semanais para vinte e quatro horas semanais, com
efeitos a 6 de Setembro de 2004, nos termos do artigo 19.o do
Decreto-Lei n.o 70/2000, de 4 de Maio, à enfermeira graduada do
quadro público deste Hospital Carla Teresa Borges Paulino Morais
Barbosa.
14 de Janeiro de 2004. — Pelo Conselho de Administração, o
Presidente Álvaro Carvalho.
Despacho n.o 2162/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de
Dezembro de 2004 do conselho de administração deste Hospital:
Vítor Domingos Gordo Louro, Maria Alcina Veigas Peredo e Rui
Dinis Safoeiro Rodrigues Cordeiro — nomeados definitivamente
à data de 7 de Janeiro de 2005, precedendo concurso interno
de acesso limitado na categoria de técnico de informática, grau 2,
nível 1, da carreira técnica, do quadro de pessoal deste Hospital,
aprovado pela Portaria n.o 754/94, de 17 de Agosto, alterado pela
Portaria n.o 674/95, de 28 de Junho, pela Portaria n.o 988/2000,
de 14 de Outubro e pela Portaria n.o 1374/2002, de 22 de Outubro.
13 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Presidente, Álvaro Carvalho.

HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO, S. A.
Despacho (extracto) n.o 2163/2005 (2.a série). — Por despacho
do conselho de administração de 10 de Dezembro de 2004, foi autorizada a passagem à situação de licença sem vencimento de longa
duração, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 78.o do Decreto-Lei
n.o 328/87, de 16 de Setembro, e no n.o 1 do artigo 78.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, ao chefe de serviço de oftalmologia
Dr. Domingos Joaquim Veiga Carneiro, com efeitos a 1 de Janeiro
de 2005.
3 de Janeiro de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Maria Fernanda Ferreira de Oliveira Manarte.

HOSPITAL DE SÃO TEOTÓNIO, S. A.
Deliberação n.o 102/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de São Teotónio, S. A., de 12 de Janeiro
de 2005:
Maria de Fátima Esteves Domingues Leandro, técnica especialista
de 1.a classe de fisioterapia, da carreira de técnico de diagnóstico
e terapêutica, do quadro de pessoal do extinto Hospital de São
Teotónio — Viseu — autorizada a exercer as funções de técnica
coordenadora dos técnicos de fisioterapia, com efeitos a partir
de 12 de Janeiro de 2005, nos termos do artigo 11.o do Decreto-Lei
n.o 564/99 de 21 de Dezembro, pelo prazo de quatro anos, prorrogáveis. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
17 de Janeiro de 2005. — O Administrador de Recursos Humanos,
Luís Botelho.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE LISBOA, S. A.
Despacho n.o 2164/2005 (2.a série). — Por despacho do administrador executivo de 6 de Janeiro de 2005:
Maria Alexandra Assunção Neto de Carvalho, assistente eventual de
pediatria — autorizado o pedido de rescisão do contrato adminis-

