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Deliberação n.º 1782/2015

Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar de 03.09.2015:
Maria Helana Batista Boeiro, Técnica Coordenadora de Radiologia, da Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, do Mapa de
Pessoal do CHAlgarve, E. P. E., em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado — autorizada a acumular
funções públicas, em regime de trabalho subordinado, ao abrigo do
artigo 21.º da Lei n.º 35/2014 de 20/6, na Escola Superior de Saúde de
Faro, como Assistente Convidada, pelo período de um ano, com efeitos
a 15 de setembro, em regime de acumulação a 20 %, correspondendo a
2,4 horas letivas semanais.
08.09.2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Rita Carvalho.
208936248
Deliberação n.º 1783/2015
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar de 29.07.2015
O Decreto-Lei n.º 490/99 de 17/11, na redação atual, possibilita, mediante a verificação de circunstâncias específicas, a condução de viaturas
oficiais pelos trabalhadores dos serviços e organismos da Administração
Pública, ainda que não integrados na carreira de motorista. Ora, esta
faculdade permite, sobretudo, uma maior racionalização dos meios, que
se traduz, consequentemente numa redução de encargos para o erário
público. Com efeito, a falta de motoristas e a necessidade imperiosa de
racionalização dos meios disponíveis justifica plenamente a concessão
de autorização de condução de duas viaturas automóveis afetas ao Centro
Hospitalar, E. P. E. aos profissionais de saúde que integram as equipas
de “Saúde Mental Comunitária”.
Assim sendo, nos termos legais, o Conselho de Administração determina o seguinte:
I — É conferida a permissão de condução da viatura automóvel de
matrícula 17-IO-66 (da marca “Peugout”) e da viatura de matrícula
17-IO-67 (da marca “Peogout) afetas ao Centro Hospitalar do Algarve,
EPE, aos profissionais de saúde integrados nas equipas de saúde mental
comunitárias, a saber, à Exma. Senhora Elisabete Glória Fonseca Martinho e Aníbal Marcelo Patrício Silveira.
II — A permissão conferida nos números anteriores aplica-se, exclusivamente, às deslocações em serviço no âmbito do projeto desenvolvido
pelas “Equipas De Saúde Mental Comunitária”.
III — A permissão conferida nos números anteriores caduca, para
cada um dos profissionais de saúde agora autorizados, com o termo das
funções nas equipas de saúde mental comunitária em que se encontram
investidos à data da presente autorização.
09-09-2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Rita Carvalho.
208938184
Deliberação n.º 1784/2015
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar de 03.09.2015:
Vítor Manuel Alexandre Santos, Enfermeiro do Mapa de Pessoal
do CHAlgarve, EPE, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado — autorizado a acumular funções
privadas, em regime autónomo, na Escola Superior de Saúde do Instituto
Jean Piaget — Algarve, nos termos do artigo 22.º da Lei n.º 35/2014
de 20/06, pelo período de um ano, contado a partir da data da referida
deliberação.
10.09.2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Rita Carvalho.
208939253

(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo
com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).
11/09/2015. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.
208939342
Deliberação (extrato) n.º 1786/2015
Por deliberação do Conselho de Administração de 02/09/2015:
Olga Maia Seco, Administradora Hospitalar, em regime de contrato de trabalho em funções públicas no Centro Hospitalar do Baixo
Vouga, E. P. E. — autorizada licença sem vencimento a partir de
01-10-2015 a 30-09-2016, ao abrigo do n.º 1, do artigo 280.º, da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho. (Não está sujeito à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26
de agosto.)
11/09/2015. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.
208939383
Deliberação (extrato) n.º 1787/2015
Por deliberação do Conselho de Administração de 02/09/2015:
Ângelo António Sousa Figueiredo, Assistente Graduado de Cirurgia
Geral, concedida a redução de horário para 38 horas semanais, com
efeitos a 01/09/2015, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2, do
artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro.
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de acordo
com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).
11/09/2015. — A Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Aida Maria Marques Teixeira Valente Monteiro.
208939375

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 10697/2015
Faz-se público que o Conselho de Administração do Centro Hospital
Lisboa Norte, E. P. E., por Deliberação de 10 de setembro de 2015,
homologou a lista de classificação final referente ao procedimento
concursal simplificado para preenchimento de um posto de trabalho no
mapa de pessoal do mesmo Centro Hospitalar, na categoria de Assistente de Radioterapia da carreira especial médica, mediante celebração
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso
n.º 7200/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 124,
de 29 de junho.
Classificação Final:
Dra. Virgínia Marília Candeias Santos Mareco — 18,0 valores
11 de setembro de 2015. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
208940224

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 1788/2015

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 1785/2015
Por deliberação do Conselho de Administração de 05/08/2015:
José Herculano Moura Figueiredo Torres, Assistente Graduado de
Ginecologia/Obstetrícia, concedida a redução de horário para 20 horas
semanais, com efeitos a 01/09/2015, ao abrigo da Lei n.º 7/2009, de
12 de fevereiro.

Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de
Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 21 de agosto de 2015, foi autorizada
a acumulação de funções privadas à Dr.ª Maria Graça Coelho Correia
da Silva, Assistente Graduada de Clínica Geral, no Centro Social e
Paroquial de Brinches.
10 de setembro de 2015. — A Presidente do Conselho de Administração, Margarida Rebelo da Silveira.
208936037

