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Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004,
por subdelegação:

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 15 de Julho de 2004, por
subdelegação:

Ana Margarida Vieira Ribeiro Negrão — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo para o exercício de funções
equiparadas às de técnica superior de 2.a classe, por três meses,
renovável por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e
4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro de Saúde de Luz Soriano,
a partir de 1 de Julho de 2004. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

Pedro Miguel Afonso Gandra — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas
às de carregador, por três meses, renovável por um único e igual
período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para os serviços de âmbito sub-regional, a partir de 12 de Julho de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 222/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 21 de Outubro de 2004, por
subdelegação:
Teresa Maria Marques Gonçalves Alexandrino — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo para o exercício de
funções equiparadas às de assistente administrativa, por três meses,
renovável por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e
4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro de Saúde de Alhandra, a partir de 8 de Novembro de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 223/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004, por
subdelegação:
Margarida Rosa Marques Marinho — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo para o exercício de funções equiparadas às de assistente administrativa, por três meses, renovável
por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
para o Centro de Sáude de Sacavém, a partir de 1 de Julho de
2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Despacho (extracto) n.o 227/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 21 de Outubro de 2004, por
subdelegação:
Marieta de Jesus Heitor Dionísio — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas às de auxiliar de apoio e vigilância, por três meses, renovável
por um único e igual período, em regime de trinta e cinco horas,
ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro de
Saúde de Vila Franca de Xira, a partir de 18 de Outubro de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 228/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 29 de Dezembro de 2003,
por subdelegação:
Sandra Cristina Rodrigues Figueiredo — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções
equiparadas às de técnica superior de 2.a classe, por três meses,
renovável por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e
4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para
o Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria, a partir de 15 de Janeiro
de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Despacho (extracto) n.o 224/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004, por
subdelegação:

Despacho (extracto) n.o 229/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 4 de Fevereiro de 2004, por
subdelegação:

Tânia Marisa Rosa Ferreira — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para o exercício de funções equiparadas
às de assistente administrativo, por três meses, renovável por um
único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
para o Centro de Saúde de Sacavém, a partir de 1 de Julho de
2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Margarida Filipa da Cruz Carrola Serra — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções
equiparadas às de técnica superior de 2.a classe, por três meses,
renovável por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e
4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para
o Centro de Saúde de Vila Franca de Xira, a partir de 2 de Março
de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Despacho (extracto) n.o 225/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004, por
subdelegação:

Despacho (extracto) n.o 230/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 3 de Março de 2004, por
subdelegação:

Marta Luísa Zenha Leite Tavares — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas às de assistente administrativo, por três meses, renovável
por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
para o Centro de Saúde de Sete Rios, a partir de 1 de Julho de
2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Carlos Manuel Domingos Quintas — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas às de assistente administrativo, por três meses, renovável
por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro de
Saúde de Sacavém, a partir de 1 de Março de 2004. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 226/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional

13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 231/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
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de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 8 de Outubro de 2004, por
delegação:
Maria Susana Gomes Nunes Andrade — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções
equiparadas às de técnica superior de 2.a classe, por três meses,
renovável por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e
4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para
o Centro de Saúde do Lumiar, a partir de 13 de Setembro de
2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 232/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 8 de Outubro de 2004, por
delegação:
Mónica Alexandra Ribeiro Pereira — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas às de técnica superior de 2.a classe, por três meses, renovável
por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro de
Saúde da Pontinha, a partir de 16 de Setembro de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 233/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 21 de Outubro de 2004, por
delegação:
André Filipe do Ó Lima — autorizada a celebração de contrato de
trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas
às de auxiliar de apoio e vigilância, por três meses, renovável por
um único e igual período, em regime de trinta e cinco horas, ao
abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93,
de 15 de Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, para o Centro de Saúde dos Olivais, a partir de
18 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 236/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004, por
delegação:
Pedro José Martins Henriques — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas
às de motorista, por três meses, renovável por um único e igual
período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o do
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 68/2000, de 26 de Abril, para os serviços de âmbito sub-regional,
a partir de 5 de Julho de 2004. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 237/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004, por
delegação:
Pedro Miguel Guilherme de Magalhães — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções
equiparadas às de motorista, por três meses, renovável por um
único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para os serviços de
âmbito sub-regional, a partir de 28 de Junho de 2004. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 238/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004, por
subdelegação:
Ana Sofia Cardoso de Pina Azevedo Névoa — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções
equiparadas às de técnica superior de 2.a classe, por três meses,
renovável por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e
4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11
de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril,
para o Centro de Saúde do Coração de Jesus, a partir de 1 de
Julho de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
14 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 234/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004, por
delegação:
Maria Eunice Prata Gamas — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, para o exercício de funções equiparadas
às de assistente administrativa, por três meses, renovável por um
único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro de
Saúde de Sete Rios, a partir de 1 de Julho de 2004. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 235/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004, por
delegação:
Celeste Luísa Marcos de Macedo Serra — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções
equiparadas às de técnica superior de 2.a classe, por três meses,
renovável por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e
4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para
o Centro de Saúde da Lourinhã, a partir de 1 de Julho de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Despacho (extracto) n.o 239/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Julho de 2004, por
subdelegação:
Mafalda Filipa Gomes Francisco Mendes — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, para o exercício de funções
equiparadas às de assistente administrativa, por três meses, renovável por um único e igual período, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para o Centro
de Saúde dos Olivais, a partir de 1 de Julho de 2004. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Sub-Região de Saúde de Santarém
Despacho (extracto) n.o 240/2005 (2.a série) — AP. — Por meu
despacho de 6 de Dezembro de 2004:
Pedro Maria Nogueira Carvalho e Ana Cristina Pio da Costa
Neves — autorizada a nomeação na categoria de assessor da carreira técnica superior (regime geral), após concurso interno de
acesso geral, nos serviços de âmbito sub-regional. (Não carece de
fiscalização prévia.)
7 de Dezembro de 2004. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.

