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h) Autoriza o pessoal a comparecer em juízo quando requisitado nos 
termos da lei de processo;

i) Autorizar, nos termos da lei, a condução de viaturas oficiais por 
trabalhadores afetos às respetivas unidades orgânicas desconcentradas, 
em deslocações de serviço dentro do território nacional;

j) Autorizar, nos termos da lei, através de fundo de maneio, a realização 
de despesas com aquisição de bens e serviços de uso corrente, de caráter 
imprevisível e urgente, e até ao limite máximo de €500,00 (quinhentos 
euros), líquidos de IVA.

5 — São ratificados todos os atos contidos nos poderes ora delegados 
e subdelegados, praticados desde 22 de novembro de 2011, pelos supra 
identificados dirigentes, com exceção dos praticados pelo Eng. Rui 
Alexandre Carvalho Batista, que se ratificam desde 01 de janeiro de 
2012.

II — Por despacho do Diretor Regional de Florestas do Norte, 
Eng. Rogério Paulo Rodrigues Rodrigues, de 10 de janeiro de 2011, 
e ao abrigo do disposto no artigo 41.º do Código de Procedimento 
Administrativo, foi designado como substituto do mesmo, nos casos 
de ausência, falta ou impedimento, o Chefe de Divisão de Recursos e 
Gestão Florestal, Eng. Eduardo Silva Alves.

14 de fevereiro de 2012. — O Vice -Presidente, Manuel Pinto Gabriel.
205754454 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Aviso n.º 2878/2012
No cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência de 
concurso interno de ingresso, publicado através do aviso n.º 13012/2011 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 119, de 22 de junho, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a 1 de fevereiro de 2012, com o Especialista de informática do 
grau 1, nível 2, da carreira de Especialista de informática José Francisco 
Calado Banha, tendo o mesmo ficado colocado no escalão 1, índice 480.

6 de fevereiro de 2012. — O Diretor Regional, Francisco Maria 
Santos Murteira.

205749838 

 Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P.

Aviso n.º 2879/2012
Por meu despacho de 22.11.2011, autorizei a alteração do júri do 

procedimento concursal comum aberto através do aviso n.º 1084/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 18.01.2010, para 
a seleção de um técnico superior da área de Gestão, considerando que 
alguns dos elementos do júri cessaram funções no INRB, I. P.

Assim, o júri passa a ter a seguinte composição:
Presidente: Maria Helena Ribeiro de Magalhães Cardoso, Diretora 

do NAGU
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Cristina Maria Carvalho Matos Silva, Coordenadora do 

Centro de Atividades de Gestão de Recursos Humanos
2.º Vogal — Orlando Soares Pereira Guimarães, Técnico Superior

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Helena Maria de Castro Oliveira, Técnica Superior
2.º Vogal — Ana Paula Fialho Gomes dos Santos Correia Machado, 

Técnica Superior.
16 de janeiro de 2012. — O Presidente do INRB, I. P., Nuno Ca-

nada.
205750517 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 2880/2012
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-

lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 

aprovado pela Portaria n.º 177/97 de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 09 de fevereiro de 2012, homologada a lista de classificação final dos 
candidatos, no âmbito do concurso de habilitação ao grau de consultor 
da carreira médica hospitalar, aberto pelo Aviso n.º 848/2005 (2.ª série), 
publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área 
profissional abaixo indicada:

Pedopsiquiatria — Júri único
Dr. Juan José Sanchez Lopes — Aprovado
Dr.ª. Maria Gabriela Cabral Saldanha Ribeiro — Aprovada
Dr.ª Maria da Graça Rocha Fernandes — Aprovada
Dr.ª Maria Luísa Castro Silva R Morais — Aprovada
Dr.ª Maria da Paz Saldanha Vieira — Aprovada
Dr.ª Olga Maria da Cruz Ventura Vences Cordeiro — Aprovada
Dr.ª Otília Maria Pereira Queirós — Aprovada
Dr.ª Teresa do Rosário da Silva Sintra Nunes — Aprovada
Dr. Volker Dieudonne — Aprovado
14 de fevereiro de 2012. — O Coordenador da Unidade Funcional 

da Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.
205751473 

 Deliberação (extrato) n.º 228/2012

Consolidação definitiva da mobilidade na categoria
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do 
artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público 
que, na deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central 
do Sistema de Saúde, I. P., ACSS, I: P:, de 25 de janeiro, foi decidida a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria de Elisabete Oliveira 
de Carvalho, nif 190262893, pertencente à carreira técnica superior, 
nos termos dos números 2 a 4 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro. Mais se declara que foi celebrado um contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado com a trabalha-
dora com efeitos a 25 de janeiro de 2012, ficando aquela integrada 
na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal apro-
vado para 2012 deste instituto público, mantendo a remuneração de 
€ 1.407,45 (mil quatrocentos e sete euros e quarenta e cinco cênti-
mos), correspondente a 3.ª posição remuneratória da carreira de técnico 
superior e ao nível remuneratório 19 da tabela remuneratória única.

15 de fevereiro de 2012. — O Coordenador da Unidade Funcional 
da Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.

205751562 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 2881/2012
Faz -se público que, por deliberação de 30 de dezembro de 2011, do 

Conselho Diretivo da Administração Regional de saúde do Norte, I. P., 
foi aditado um posto de trabalho ao procedimento concursal comum, 
publicitado pelo aviso n.º 24113/2010, inserto no Diário da República, 
2.ª série, n.º 226, de 22 de novembro.

14 de fevereiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-
ciano Manuel Castanheira de Oliveira.

205751595 

 Aviso n.º 2882/2012
De harmonia com o disposto no artigo 21.º da Portaria n.º 83-A/2009, 

de 22 de janeiro, torna-se público que, por deliberação de 2 de fevereiro 
de 2012, do Conselho Diretivo deste instituto público, foi alterada a 
composição do júri do procedimento concursal comum aberto para o 
preenchimento de 90 postos de trabalho de assistente técnico, a que 
se reporta o aviso n.º 23038/2010, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 219, de 11 de novembro, sendo que, em substituição da 
anterior titular, a 1.ª vogal efetiva — Helena Margarida Silveira Lopes 
Borges — é designada Presidente do júri e, sequencialmente, o 2.º vogal 
efetivo — António Pedro Madeira Gomes Fernandes de Morais — passa 
a 1.º vogal efetivo, a 1.ª vogal suplente — Vanessa Sofia da Silva Gou-
veia — ascende a 2.ª vogal efetiva, e a 2.ª vogal suplente — Ana Maria 
Sequeira Araújo Marques — acede a 1.ª vogal suplente.

14-2-2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

205751992 




