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aditado ao Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, pelo Decreto-Lei
n.o 53/98, de 11 de Março, por um período de três meses, eventualmente prorrogável até ao máximo de seis meses, com início
a partir de 15 de Novembro de 2004, a remunerar por referência
ao escalão 1 da tabela indiciária do grupo de pessoal de enfermagem.
30 de Novembro de 2004. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Maria Raposo Garção Pires.
Contrato (extracto) n.o 40/2005 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração de 3 de Novembro de 2004:

Delegação Regional do Centro
Despacho n.o 104/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
10 de Novembro de 2004 do delegado regional da Delegação Regional
do Centro do Instituto da Droga e da Toxicodependência:
Carlos Alberto Correia Iglésias da Silva, enfermeiro graduado do
grupo de pessoal do ex-Serviço de Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência, Direcção Regional do Algarve — autorizada
a renovação do horário acrescido, quarenta e duas horas semanais,
pelo período de um ano, com efeitos a partir de 17 de Novembro
de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Andreia Maria de Oliveira, com a categoria de enfermeira — autorizada a celebração do contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A, aditado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de
15 de Janeiro, pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, por
um período de três meses, eventualmente prorrogável até ao
máximo de seis meses, com início a partir de 8 de Novembro de
2004, a remunerar com referência ao escalão 1 da tabela indiciária
do grupo de pessoal de enfermagem.

6 de Dezembro de 2004. — O Delegado Regional, António Joaquim
Ribeiro Felisberto.

30 de Novembro de 2004. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Maria Raposo Garção Pires.

Andreia Cláudia da Silva Ribeiro — autorizada, por um ano e tácita
e sucessivamente renovável por iguais períodos, a nomeação em
regime de contrato administrativo de provimento como estagiária
da especialidade de psicologia clínica da carreira de técnica superior
de saúde, escalão 1, índice 90, precedida de concurso externo de
admissão a estágio de especialidade da carreira de técnico superior
de saúde, ao abrigo do n.o 2 dos artigos 14.o, 15.o e 16.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e n.o 10 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 414/91, de 22 de Outubro, na redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 501/99, de 19 de Novembro, para a Delegação
Regional do Norte do Instituto da Droga e da Toxicodependência,
com efeitos a partir de 2 de Agosto de 2004. (Está dispensado
de visto do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 101/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
vogal executivo do conselho de administração deste Hospital de 6
de Outubro de 2004:
Patrícia Maria Lemos da Costa Almeida, assistente administrativa — autorizada a rescisão do contrato de trabalho a termo certo,
a seu pedido, com efeitos a partir de 29 de Setembro de 2004.
3 de Dezembro de 2004. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Maria Raposo Garção Pires.

Inspecção-Geral da Saúde
Rectificação n.o 12/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão
o despacho n.o 6221/2004 (2.a série) — AP, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 251, apêndice n.o 127, de 25 de Outubro
de 2004, rectifica-se que onde se lê «28 de Agosto de 2004» deve
ler-se «20 de Agosto de 2004» e onde se lê « assistente administrativa»
deve ler-se «assistente administrativa principal».
3 de Dezembro de 2004. — O Inspector-Geral, Fernando César
Augusto.

Instituto da Droga e da Toxicodependência
Delegação Regional do Alentejo
Despacho n.o 102/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 16 de Fevereiro
de 2004:
Marta Maria Lança Parente e Renata Gabriela Amante Rocha Giraldo
do Rosário, técnicas superiores de saúde estagiárias, ramo de psicologia clínica, da carreira técnica superior de saúde — autorizadas
as nomeações em regime de contrato administrativo de provimento,
com efeitos a 1 de Março de 2004. (Não carece de fiscalização
do Tribunal de Contas.)

Delegação Regional do Norte
Aviso n.o 94/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 8 de Junho de
2004:

30 de Novembro de 2004. — A Delegada Regional, Laura Rios.

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
Aviso n.o 95/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto Nacional da Farmácia
e do Medicamento de 29 de Novembro de 2004:
Maria Paula Alves Leitão da Silva Thó, assessora superior de saúde
do quadro de pessoal deste Instituto — autorizada a prorrogação
do regime de horário acrescido, pelo período de um ano, com
efeitos a 18 de Dezembro de 2004.
30 de Novembro de 2004. — A Directora Administrativa e de
Recursos Humanos, Raquel Basto.
Aviso n.o 96/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do presidente do conselho de administração do Instituto Nacional da Farmácia
e do Medicamento de 2 de Dezembro de 2004:
Maria Hermínia Nicolau Pimentel da Costa Santos Marques, técnica
superior assessora do quadro de pessoal deste Instituto — nomeada
assessora principal da carreira técnica superior do mesmo quadro
de pessoal, escalão 1, índice 710, produzindo todos os efeitos à
data do despacho de nomeação.
6 de Dezembro de 2004. — A Directora Administrativa e de Recursos Humanos, Raquel Basto.

24 de Novembro de 2004. — O Delegado Regional, António Marciano Graça Lopes.

Instituto Português do Sangue

Despacho n.o 103/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
delegação regional do Alentejo do Instituto da Droga e da Toxicodependência de 29 de Novembro de 2004:

Despacho n.o 105/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho da
subdirectora do Instituto Português do Sangue de 30 de Setembro
de 2004:

Luísa Maria Leitão da Luz Esteves Carias, enfermeira especialista — autorizado o regime de horário acrescido pelo período de
um ano, com efeitos a 1 de Dezembro de 2004. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Novembro de 2004. — O Delegado Regional, António Marciano
Graça Lopes.

Catarina João Lobo Costa, técnica profissional de 2.a classe de relações
públicas do quadro do Instituto Português do Sangue — reclassificada como técnica superior de 2.a classe (regime geral) do quadro
de pessoal deste mesmo Instituto, com efeitos à data do despacho,
considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data de
aceitação.
6 de Dezembro de 2004. — O Director, José d’Almeida Gonçalves.

