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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Departamento de Modernização e Recursos da Saúde
Despacho (extracto) n.o 106/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 26 de Novembro de 2004 do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde:
Ivo Ângelo Andrade Martins — promovido a administrador do
2.o grau do quadro único de administradores hospitalares, com efeitos reportados a 1 de Abril de 1994.
João Manuel Logarinho Monteiro — promovido a administrador do
2.o grau do quadro único de administradores hospitalares, com efeitos reportados a 15 de Fevereiro de 2003.
Luís António Castanheira Nunes — promovido a administrador do
2.o grau do quadro único de administradores hospitalares, com efeitos reportados a 15 de Fevereiro de 2003.
2 de Dezembro de 2004. — O Director-Geral, Pedro Portugal.

para exercer funções equiparadas às de assistente administrativa,
no Centro de Saúde de Vila Viçosa, da Sub-Região de Saúde de
Évora, pelo período de mais três meses, com efeitos a partir de
1 de Outubro de 2004.
Mariana de Jesus Simão Charrua Vicente — ratificada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do
n.o 3 artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para
exercer funções equiparadas às de assistente administrativa, no Centro de Saúde de Portel, da Sub-Região de Saúde de Évora, pelo
período de mais três meses, com efeitos a partir de 6 de Outubro
de 2004.
Paula Isabel Catarino Dias — ratificada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A
do Estatuto de Serviço Nacional de Saúde, para exercer funções equiparadas às de assistente administrativa, no Centro de Saúde de Estremoz, da Sub-Região de Saúde de Évora, pelo período de três meses,
com efeitos a partir de 3 de Novembro de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2004. — A Coordenadora, Augusta Portas
Pereira.

Administração Regional de Saúde do Alentejo
Sub-Região de Saúde de Beja
Despacho (extracto) n.o 107/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 6 de Dezembro de 2004 da coordenadora sub-regional, por
delegação:
António José dos Santos Gomes, técnico superior de 2.a classe (áreas
de planeamento e estatística e de formação), da carreira técnica
superior, do quadro dos serviços de âmbito sub-regional da sub-região de Saúde de Beja — nomeado, por urgente conveniência
de serviço, técnico superior de 1.a classe (áreas de planeamento
e estatística e de formação), da carreira técnica superior, do quadro
dos serviços de âmbito sub-regional da Sub-Região de Saúde de
Beja. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Maria Lisalete Martins
Piçarra de Oliveira Pombeiro.
Despacho (extracto) n.o 108/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 7 de Dezembro de 2004 da coordenadora sub-regional:
Ana Maria Cuadrado Fernandez, enfermeira, grau 1, nível 1, em
regime de contrato administrativo de provimento no Centro de
Saúde de Mértola — autorizada rescisão do referido contrato, a
seu pedido, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Maria Lizalete Martins
Piçarra de Oliveira Pombeiro.

Sub-Região de Saúde de Évora
Despacho (extracto) n.o 109/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Alentejo datado de 9 de Novembro de 2004:
Maria André Delfim Pires — ratificado o contrato de trabalho a termo
certo, celebrado ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, para exercer funções equiparadas
a assistente administrativa na sede da Sub-Região de Saúde de
Évora, pelo período de três meses, com efeitos a partir de 1 de
Outubro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
26 de Novembro de 2004. — A Coordenadora, Augusta Portas
Pereira.
Despacho (extracto) n.o 110/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Alentejo datado de 9 de Novembro de 2004:
Aurora Monteiro Naito Branquinho — ratificada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para exercer funções equiparadas às de assistente administrativa, no Centro
de Saúde de Portel, da Sub-Região de Saúde de Évora, pelo período
de três meses, com efeitos a partir de 6 de Outubro de 2004.
Maria Glória Respeita Canelhas Panasco — ratificada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, celebrado ao abrigo do
n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,

Administração Regional de Saúde do Algarve
Sub-Região de Saúde de Faro
Aviso n.o 189/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Algarve datada de 5 de Fevereiro de 2004:
Joaquim Maia Rodrigues, assistente graduado de clínica geral do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Silves, Sub-Região de Saúde
de Faro — autorizado o regime de exclusividade a quarenta e duas
horas semanais, com efeitos a 15 de Fevereiro de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Maria do Céu Baptista.

Administração Regional de Saúde do Centro
Sub-Região de Saúde de Coimbra
Deliberação n.o 78/2005 — AP. — Por deliberação de 17 de
Novembro de 2004 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro:
Carlos Miguel Alves Pereira Pina, motorista de pesados — autorizada
a renovação do contrato de trabalho a termo certo, por um período
de três meses, com início em 26 de Outubro de 2004, para o Centro
de Diagnóstico Pneumológico. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)
2 de Dezembro de 2004. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Despacho n.o 111/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 26 de Novembro de 2004, por subdelegação do presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro:
Catarina Isabel Barra Marques — nomeada na categoria de técnica
superior de 1.a classe da carreira técnica superior de serviço social,
em lugar do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde
do Centro, Sub-Região de Saúde de Coimbra, constante da Portaria
n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro, para o Centro de Saúde de
Celas. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Novembro de 2004. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.

Sub-Região de Saúde da Guarda
Despacho n.o 112/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro de 17 de Novembro de 2004:
Helena Maria Brites Salgado, enfermeira, a exercer funções no Centro
de Saúde de Seia — autorizada a equiparação a bolseiro, a tempo
parcial, para frequentar o complemento de formação em enfer-

