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do Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, para os centros de saúde
abaixo designados:
Centro de Saúde de Aldoar:
José Fernando Oliveira Bastos — nomeação provisória.
Centro de Saúde de Barão do Corvo:
Maria Ângela Costa Coelho dos Santos Bouça — comissão de serviço.
Centro de Saúde da Batalha:
Rui Pedro Tinoco Carreiro — comissão de serviço.
Centro de Saúde de Campanha:
Kerstin Hoffmeister — nomeação definitiva.
Centro de Saúde dos Carvalhos:
Dulce Cristina Coelho de Resende Ramos — nomeação provisória.
Centro de Saúde de Valongo e Ermesinde, Unidade de Ermesinde:
Ana Paula Pedroso de Moura Correia — nomeação provisória.
Centro de Saúde de Gondomar e Foz do Sousa, Unidade de
Gondomar:
Fernanda Maria Martins Jorge — nomeação provisória.

o n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de
Março, e 68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados a 2 de
Junho de 2004.
26 de Novembro de 2004. — Pela Coordenadora, o Director de
Serviços Administrativos, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 245/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo,
de 1 de Junho de 2004 no uso de competência delegada, ratificado
por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte em 19 de Outubro de 2004:
Paula Cristina de Almeida Pinho da Silva — autorizada a celebração
de contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de
técnica superior de 2.a classe, área de direito, para os Serviços
Centrais da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, pelo período
de três meses, com a possibilidade de prorrogação por um único
e igual período, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugados com
o n.o 3 do artigo 18.o-A, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/95, de 15 de Janeiro, com as
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de
Março, e 68/2000, de 28 de Abril, com efeitos reportados a 7 de
Junho de 2004.
26 de Novembro de 2004. — Pela Coordenadora, o Director de
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

Centro de Saúde da Maia e Águas Santas, Unidade da Maia:
Ana Paula Pinho Soares de Sousa — nomeação provisória.
Centro de Saúde de Santo Tirso:
Maria da Piedade Ferreira Vieitas — nomeação provisória.
Serviços de âmbito sub-regional:
Elsa Maria Mourato Antunes — nomeação provisória.
10 de Dezembro de 2004. — Pela Coordenadora, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.
Rectificação n.o 16/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão
no Diário da República, 2.a série, n.o 281, apêndice n.o 144, de 30
de Novembro de 2004, o aviso n.o 9321/2004 (2.a série) — AP, rectifica-se que onde se lê «Marta José Guimarães Monteiro» deve ler-se
«Maria José Guimarães Monteiro».
10 de Dezembro de 2004. — Pela Coordenadora, a Chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, Maria Leonor Eirado.

Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo
Despacho (extracto) n.o 243/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo,
de 19 de Maio de 2004 no uso de competência delegada, ratificado
por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte em 19 de Outubro de 2004:
Agostinha Conceição Lopes Subtil Ribeiro Sousa — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo para exercer funções
de auxiliar de acção médica, para o Centro de Saúde de Vila Nova
de Cerveira, pelo período de três meses, com a possibilidade de
prorrogação por um único e igual período, ao abrigo do n.o 3 do
artigo 18.o, conjugados com o n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/95,
de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 28 de Abril, com efeitos
reportados a 1 de Junho de 2004.
26 de Novembro de 2004. — Pela Coordenadora, o Director de
Serviços Administrativos, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 244/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo
de 25 de Maio de 2004, no uso de competência delegada, ratificado
por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte em 19 de Outubro de 2004:
Anabela do Rosário Gonçalves Vilas — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo para exercer funções de auxiliar
de acção médica, para o Centro de Saúde de Melgaço, pelo período
de três meses, com a possibilidade de prorrogação por um único
e igual período, ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugados com

Despacho (extracto) n.o 246/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo
de 1 de Junho de 2004, no uso de competência delegada, ratificado
por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte em 19 de Outubro de 2004:
Márcia Filomena Guedes Pires — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para exercer funções de auxiliar de apoio
e vigilância, para a Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo,
Centro de Saúde de Barroselas, pelo período de três meses, com
a possibilidade de prorrogação por um único e igual período, ao
abrigo do n.o 3 do artigo 18.o, conjugado com o n.o 3 do artigo 18.o-A,
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000, de 26
de Abril, com efeitos reportados a 8 de Junho de 2004.
26 de Novembro de 2004. — Pela Coordenadora, o Director de
Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.
Despacho (extracto) n.o 247/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de 3 de Dezembro de 2004 da coordenadora da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo, no uso de competência delegada:
João Manuel Morais Vilares — nomeado definitivamente, precedendo
concurso interno de acesso, na categoria de assistente administrativo
principal, para o Centro de Saúde de Paredes de Coura.
7 de Dezembro de 2004. — Pela Coordenadora, o Director de Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

Sub-Região de Saúde de Vila Real
Despacho n.o 248/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
vogal do conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Norte de 18 de Novembro de 2004, foi ratificado o contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, à profissional
abaixo identificada e a partir da data referida, para o exercício de
funções de enfermagem ao abrigo do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado
ao Decreto-Lei n.o 11/93 pelo Decreto-Lei n.o 53/98:
Centro de Saúde de Alijó:
Lisete Amélia Ribeiro Macedo — 2 de Agosto de 2004.
9 de Dezembro de 2004. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.
Despacho n.o 249/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 3 de Novembro de 2004, foram ratificados
os contratos de trabalho a termo certo, pelo período de três meses,
aos profissionais abaixo identificados e a partir das datas referidas,
para o exercício de funções de enfermagem ao abrigo do n.o 3 do

