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3 — Este despacho produz efeitos a 15 de Fevereiro de 2006, ficando
ratificados todos os actos praticados ao abrigo dos números anteriores.

27 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo,
Helena Matos Silva.

Despacho n.o 8748/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto
na alínea b) do artigo 32.o dos Estatutos da Escola Superior de Enfer-
magem de Francisco Gentil (ESEnfFG), aprovados pelo Despacho
Normativo n.o 18/99, de 15 de Março, determino o seguinte:

1 — Designo para vogal do conselho administrativo da ESEnfFG
o professor-adjunto Óscar Manuel Ramos Ferreira, vice-presidente
do conselho directivo.

2 — Este despacho produz efeitos a 15 de Fevereiro de 2006, ficando
ratificados todos os actos praticados ao abrigo do número anterior.

27 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo,
Helena Matos Silva.

Despacho (extracto) n.o 8749/2006 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho directivo da Escola Superior de Enfer-
magem de Francisco Gentil de 30 de Março de 2006:

Teresa Maria Ferreira dos Santos Potra, professora-adjunta do quadro
desta Escola — nomeada definitivamente, precedida de concurso,
para a categoria de professora-coordenadora, do mesmo quadro,
ficando posicionada no escalão 1, índice 220, da estrutura remu-
neratória da carreira do pessoal docente do ensino superior poli-
técnico. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo,
Helena Matos Silva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DO PORTO

Escola Superior de Enfermagem de São João

Aviso n.o 4777/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, comunica-se
que foi elaborada a lista de antiguidade do pessoal do quadro desta
Escola em relação a 31 de Dezembro de 2005, encontrando-se um
exemplar da mesma afixado no expositor do átrio desta instituição
a fim de se possibilitar a sua consulta pelos interessados.

Conforme o disposto no artigo 96.o do citado diploma legal, o
prazo de reclamação é de 30 dias consecutivos a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

30 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo
José Parente Gonçalves.

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E. P. E.

Aviso n.o 4778/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E.,
em 8 de Março de 2006:

Bernardo Porral Paes de Vasconcelos, chefe de serviço de cirurgia
geral do Hospital de São Francisco Xavier — autorizada a licença
sem vencimento de longa duração ao abrigo do n.o 1 do artigo 78.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com efeitos a 14 de
Março de 2006. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

24 de Março de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
João Nabais.

CENTRO HOSPITALAR DO NORDESTE, E. P. E.

Aviso n.o 4779/2006 (2.a série). — Para conhecimento de todos
os interessados, faz-se público que a lista de antiguidade dos fun-
cionários do Centro Hospitalar do Nordeste, E. P. E., Unidade Hos-
pitalar de Mirandela, reportada a 31 de Dezembro de 2005, se encontra
afixada no placard do Serviço de Pessoal, onde pode ser consultada.

Nos termos a lei, o prazo de reclamação é de 30 dias contados
da publicação do presente aviso.

14 de Março de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
António José Pires.

ERC — ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despacho n.o 8750/2006 (2.a série). — Delegação de competên-
cias. — Nos termos do disposto nos artigos 35.o e 36.o do Código
do Procedimento 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
no licenciado Nuno Maria Herculano de Carvalho Pinheiro Torres
as seguintes competências:

I — Autorizar/decidir no âmbito da respectiva área:

1) Gerir os serviços da ERC, sob a superintendência da direcção
executiva

2) Autorizar as despesas e respectivo pagamento com a aquisição
de bens e serviços correntes e de capital até ao montante
de E 2000, excluindo o IVA.

II — Nos termos do n.o 2 do artigo 36.o do Código do Procedimento
Administrativo, o dirigente referido no presente despacho pode sub-
delegar as competências ora delegadas.

III — A presente delegação de competências produz efeitos a partir
de 27 de Março de 2006, ficando ratificados todos os actos praticados
no âmbito das matérias por ela abrangidas, nos termos do artigo 137.o
do Código do Procedimento Administrativo.

23 de Março de 2006. — O Presidente, José Alberto de Azeredo
Lopes.

HOSPITAL DE SANTA MARIA, E. P. E.

Deliberação (extracto) n.o 486/2006. — Por deliberação do con-
selho de administração de 23 de Março de 2006, no uso de com-
petências delegadas:

Maria Teresa Betencourt Vilares Cepêda, assistente hospitalar gra-
duada — nomeada definitivamente, precedendo concurso, chefe de
serviço de pedopsiquiatria, da carreira médica hospitalar, do quadro
do Hospital de Santa Maria, E. P. E., escalão 2, índice 185, ficando
exonerada da anterior situação à data da aceitação da nomeação.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

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

Deliberação (extracto) n.o 487/2006. — Por deliberação do con-
selho de administração de 23 de Março de 2006:

Fernando Miguel Reis Ribeiro, técnico principal de cardiopneumo-
logia do quadro de pessoal deste Hospital — nomeado definitiva-
mente, precedendo concurso, técnico especialista de cardiopneu-
mologia, escalão 1, índice 175, do quadro de pessoal do Hospital
de Santa Maria, E. P. E., ficando exonerado da anterior categoria
com efeitos a 24 de Março de 2006, de acordo com o previsto
no n.o 1 do artigo 127.o e na alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o
do Código do Procedimento Administrativo.

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

Deliberação (extracto) n.o 488/2006. — Por deliberação do con-
selho de administração de 23 de Março de 2006:

Rosa Maria Capelo Marques Santos, técnica principal de neurofi-
siologia do quadro de pessoal deste Hospital — nomeada defini-
tivamente, precedendo concurso, técnica especialista de neurofi-
siologia, escalão 2, índice 185, do quadro de pessoal do Hospital
de Santa Maria, E. P. E., ficando exonerada da anterior categoria
à data da aceitação da nomeação.

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

Deliberação (extracto) n.o 489/2006. — Por deliberação do con-
selho de administração de 23 de Março de 2006, no uso de com-
petências delegadas:

Ana Margarida Leitão Ivo da Silva Duarte Silva — nomeada pro-
visoriamente, precedendo concurso, assistente hospitalar de cirurgia
geral da carreira médica hospitalar, em regime de dedicação exclu-
siva (quarenta e duas horas), escalão 1, índice 120, do quadro de
pessoal do Hospital de Santa Maria, E. P. E., ficando exonerada
da anterior situação com efeitos à data da aceitação da nomeação.

José António Fernandes Ferreira, assistente hospitalar do Hospital
Montijo — nomeado definitivamente, precedendo concurso, assis-
tente hospitalar de cirurgia geral da carreira médica hospitalar,




