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Filipa Adriana Granja Azevedo.
Joaquim Jorge Ferreira e Sousa.
José Joaquim Mota Lérias.
Maria da Conceição Monteiro Lino de Pinho.
Sónia Alexandra Fontes Machado da Silva.

tempo acrescido, a partir de 1 de Dezembro de 2004 e por um
período de seis meses.
13 de Dezembro de 2004. — O Responsável pelo Serviço de Recursos Humanos, José António Basílio.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Dezembro de 2004. — O Chefe de Repartição, por competência subdelegada, Domingos Moreira Lopes.

Hospitais Civis de Lisboa
Hospital de Curry Cabral
Aviso n.o 192/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do conselho de administração deste Hospital de 28 de Outubro de 2004:
Bárbara Sofia Paixão Guerreiro de Sousa Afonso, técnica superior
estagiária (área funcional de instalações e equipamentos), em
regime de contrato administrativo de provimento neste Hospital —
nomeada precedendo concurso externo de ingresso para técnica
superior de 2.a classe (área funcional de instalações e equipamentos), escalão 1, índice 400, do quadro de pessoal do Hospital de
Curry Cabral, com efeitos a partir da data da publicação no Diário
da República.
9 de Dezembro de 2004. — A Chefe de Divisão da Gestão de Recursos Humanos, Helena Maria Tiago Cordeiro Camilo Martins.
Despacho n.o 254/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
conselho de administração do Hospital de Curry Cabral de 18 de
Novembro de 2004:

Hospital Distrital de Chaves
Aviso n.o 193/2005 (2.a série) — AP. — Por deliberação de 17
de Junho de 2004 do conselho de administração, proferida por urgente
conveniência de serviço e ratificada por deliberação de 27 de Outubro
de 2004 do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte:
Rosa Maria Taveira do Canto Trinta, técnica profissional de nível 4,
da carreira técnico-profissional — ratificado o contrato de trabalho
a termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção
dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000,
de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três meses, renovável por
um único e igual período, com início de funções em 1 de Julho
de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Contrato n.o 62/2005 — AP. — Por deliberação de 23 de Julho
de 2004 do conselho de administração, proferida por urgente conveniência de serviço e ratificada por deliberação de 27 de Outubro
de 2004 do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte:

Rita Júlia Neves Pacheco da Silva, em regime de contrato administrativo de provimento na Sub-Região de Saúde de Beja — nomeada,
precedendo concurso interno geral de ingresso, enfermeira do
nível 1, escalão 1, índice 114, do quadro de pessoal do Hospital
de Curry Cabral.

José Gastão Fernandes e Sousa, assistente administrativo da carreira
administrativa — autorizada a ratificação do contrato de trabalho
a termo certo, ao abrigo do disposto nos n.o 4 dos artigos 18.o
e 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova
redacção dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março,
e 68/2000, de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três meses, por
um único e igual período, com início de funções em 1 de Agosto
de 2004.

9 de Dezembro de 2004. — A Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Helena Maria Tiago Cordeiro Camilo Martins.

7 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.

Hospital de D. Estefânia
Deliberação n.o 87/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração do Hospital de D. Estefânia de 19 de Novembro
de 2004:
Sandra Cristina Silva Gamboa Gonçalves, enfermeira graduada do
quadro do Hospital de D. Estefânia — autorizado o regime de trabalho de horário acrescido, quarenta e duas horas semanais, por
um ano, ao abrigo do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de
8 de Novembro, com efeitos a 24 de Novembro de 2004.
9 de Dezembro de 2004. — Pelo Conselho de Administração, a
Vogal Executiva, Fernanda Gíria.

Contrato n.o 63/2005 — AP. — Por deliberação do conselho de
administração de 27 de Julho de 2004, proferida por urgente conveniência de serviço e ratificada por deliberação de 27 de Outubro
de 2004 do presidente do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte:
Filipa Quintela Figueiredo, técnica superior de saúde, área de farmácia, da carreira técnica superior de saúde — autorizada a ratificação do contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do disposto
no n.o 3 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
com a nova redacção dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11
de Março, e 68/2000, de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três
meses, por um único e igual período, com início de funções em
1 de Agosto de 2004.
7 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.

o

Deliberação n. 88/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração do Hospital de D. Estefânia de 12 de Novembro
de 2004:
Manuel Alexandre dos Santos Manita, assistente hospitalar eventual
com contrato administrativo de provimento no Hospital de D. Estefânia — autorizada a acumulação de funções públicas, na base das
dezanove horas semanais, com o Centro Hospitalar de Lisboa, Zona
Central (Hospital de São José), ao abrigo do disposto no artigo 31.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção
introduzida pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e artigo 8.o
do Decreto-Lei n.o 413/93, de 23 de Dezembro.
10 de Dezembro de 2004. — Pelo Conselho de Administração, a
Vogal Executiva, Fernanda Gíria.

Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco
o

a

Despacho n. 255/2005 (2. série) — AP. — Por despacho de
9 de Dezembro de 2004 do conselho de administração deste Hospital:
Isabel Frade Lopes Marcelo, técnica de 2.a classe, área de terapia
ocupacional — autorizada a renovação do horário em regime de

Contrato n.o 64/2005 — AP. — Por deliberação de 9 de Junho
de 2004 do conselho de administração, proferida por urgente conveniência de serviço e ratificada por deliberação de 3 de Novembro
de 2004 do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte:
Alcides Samuel Silva Ribeiro, Hélio Romeu Monteiro Pereira Martins,
Nuno Miguel Lobo de Carvalho, Cláudia Sofia Xavier Pipa e
Ricardo Filipe Santos Paradela Sousa Ferreira, enfermeiros, nível 1
da carreira de enfermagem — ratificados os contratos de trabalho
a termo certo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 18.o-A
do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção
dada pelos Decretos-Leis n.os 53/98, de 11 de Março, e 68/2000,
de 26 de Abril, pelo prazo máximo de três meses, renováveis por
um único e igual período, com início de funções em 12 de Julho
de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho de Administração, Amílcar Salomão Pires Salgado.
Contrato n.o 65/2005 — AP. — Por despacho da enfermeira-directora de 23 de Julho de 2004, ratificado por deliberação de 5 de
Agosto de 2004 do conselho de administração, proferido por urgente

