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CENTRO HOSPITALAR DE VILA REAL/PESO DA RÉGUA, E. P. E.

Aviso n.o 4971/2006 (2.a série). — Por deliberação de 2 de Março
de 2006 do conselho de administração do Centro Hospitalar de Vila
Real/Peso da Régua, E. P. E., foi constituída da seguinte forma, nos
termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90,
de 6 de Março, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 210/91,
de 12 de Junho, a comissão de avaliação curricular para a progressão
a assistentes graduados das especialidades de medicina interna e uro-
logia requerida pelos Drs. Domingos Paulo Diz Pereira Subtil e Joa-
quim Apolinário Marques Mendes, respectivamente:

Área de medicina interna:

Presidente — Dr. Salustiano José Lopes Fernandes, chefe e direc-
tor do serviço de medicina interna.

Vogais:

Dr. Fernando António Bernardo Sequeira Martins Alves,
chefe de serviço.

Dr. Fernando Manuel Azevedo Guimarães, assistente gra-
duado.

Área de urologia:

Presidente — Dr. António Jorge Machado Pinheiro, chefe e
director de serviço de urologia.

Vogais:

Dr. Luiz Ferraz da Silva, chefe de serviço do Centro Hos-
pitalar de Vila Nova de Gaia.

Dr. Domingos Rêgo Araújo, assistente graduado do Hospital
Geral de Santo António, E. P. E.

4 de Abril de 2006. — O Director de Recursos Humanos, Fausto
Alexandre Gonçalves Ramos.

ERC — ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despacho n.o 9230/2006 (2.a série). — Delegação de competên-
cias. — I — Nos termos do disposto no artigo 35.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo e ao abrigo do n.o 1 do artigo 27.o dos
Estatutos da ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação
Social, adoptados pela Lei n.o 53/2005, de 8 de Novembro, delego
na licenciada Ana Cristina da Cunha e Silva de Oliveira Costa de
Calheiros Velozo as competências previstas na alínea g) do n.o 3 do
artigo 24.o dos Estatutos da ERC, relativas à prática de actos de
registo em conformidade com o regime previsto no Decreto Regu-
lamentar n.o 8/99, de 9 de Junho.

II — A presente delegação de competências produz efeitos a partir
de 17 de Fevereiro de 2006, ficando ratificados todos os actos pra-
ticados no âmbito das matérias por ela abrangidas, nos termos do
artigo 137.o do Código do Procedimento Administrativo.

4 de Abril de 2006. — O Presidente, José Alberto de Azeredo Lopes.

HOSPITAL DE SANTA MARIA, E. P. E.

Despacho (extracto) n.o 9231/2006 (2.a série). — Por despacho
da enfermeira-directora deste Hospital de 16 de Março de 2006:

Maria Fernanda Matos de Oliveira Bastos, enfermeira do quadro
de pessoal deste Hospital — autorizada a passagem ao regime de
horário de trinta e cinco horas semanais, com efeitos a 1 de Maio
de 2006.

29 de Março de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de Recur-
sos Humanos, Jorge Alves.

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, E. P. E.

Despacho n.o 9232/2006 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração deste Hospital de 17 de Janeiro de 2006:

Nomeados directores de serviço os médicos a seguir mencio-
nados:

Maria Engrácia Gomes da Silva Barros, chefe de serviço de medicina
interna — directora do serviço de medicina interna.

António José de Macedo Garrido, chefe de serviço de cirurgia
geral — director do serviço de cirurgia geral.

José Carlos Martins Matias, chefe de serviço de ortopedia — director
do serviço de ortopedia.

José Gualdino Baptista da Silva, chefe de serviço de pediatria
médica — director do serviço de pediatria médica.

Domingos Gomes de Magalhães, chefe de serviço de ginecolo-
gia/obstetrícia — director do serviço de obstetrícia/ginecologia.

Fernando Manuel Mendes dos Santos, chefe de serviço de aneste-
siologia — director do serviço de anestesiologia.

Armando Emílio da Costa Caldas, assistente de ortopedia — director
do serviço de urgência.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

3 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho de Administração,
Elisabete Silva Castela.

Despacho n.o 9233/2006 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração deste Hospital de 17 de Janeiro de 2006:

Ana Maria de Lemos Leitão Marques, chefe de serviço de pediatria
médica e João Daniel Martins, assistente de cirurgia
geral — nomeados adjuntos da direcção clínica, com efeitos a 17
de Janeiro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

3 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho de Administração,
Elisabete Silva Castela.

HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, E. P. E.

Despacho n.o 9234/2006 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração de 9 de Março de 2006:

Ezequiel José Ferreira Moreira, assistente hospitalar de patologia clí-
nica do quadro de pessoal deste Hospital — autorizada, a seu
pedido, a passagem ao regime de dedicação exclusiva com quarenta
e duas horas semanais, com efeitos a partir de 9 de Março de
2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Alberto Peixoto.

HOSPITAL DE SÃO TEOTÓNIO, E. P. E.

Rectificação n.o 598/2006. — Por ter sido publicado com defi-
ciência no Diário da República, 2.a série, n.o 58, de 22 de Março
de 2006, o despacho n.o 6652/2006, rectifica-se que onde se lê «Ana
Isabel Relvas Laceiras — 15 de Junho de 2005» deve ler-se «Ana
Isabel Relvas Laceiras — 18 de Agosto de 2005».

6 de Abril de 2006. — O Director de Recursos Humanos, Fernando
Almeida.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Despacho n.o 9235/2006 (2.a série). — Por despacho do admi-
nistrador executivo de 16 de Março de 2006:

Zélia Maria Parreira Félix, enfermeira graduada do quadro de pessoal
deste Instituto — autorizada a prorrogação do horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a 4 de Março
de 2006.

Por despacho do administrador executivo de 20 de Março de 2006:

Rui Alexandre Albasini Oliveira Pegado, enfermeiro graduado do
quadro de pessoal deste Instituto — autorizada a redução de horário
de trinta e quadro horas semanais para trinta e três horas semanais,
a partir de 20 de Março de 2006.

Por delegação da enfermeira-directora de 23 de Março de 2006:

Sandra Isabel Santos Damas Martins, enfermeira graduada do quadro
de pessoal deste Instituto — autorizada a prorrogação do horário
acrescido de quarenta e duas horas semanais pelo período de seis
meses, com efeitos a 1 de Março de 2006.

Alexandra Sofia Almeida Conceição, enfermeira graduada do quadro
de pessoal deste Instituto — autorizada a prorrogação do horário
acrescido de quarenta e duas horas semanais pelo período de seis
meses, com efeitos a 3 de Março de 2006.

Maria Filomena Pereira Santos Garcia, enfermeira graduada do qua-
dro de pessoal deste Instituto — autorizada a prorrogação do horá-
rio acrescido de quarenta e duas horas semanais, com efeitos a
4 de Março de 2006.




