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 Aviso n.º 4614/2012
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, 

de 22 de janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do proce-
dimento concursal comum para recrutamento de um assistente técnico, aberto 
pelo aviso n.º 21783/2011 — ref.ª A, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 211, de 3 de novembro, homologada por meu despacho de 8 de 
março de 2012.

Lista unitária de ordenação final
Candidatos aprovados: 

Nomes
Classificação

final
(valores)

1.º Carlos Manuel Rosa do Carmo  . . . . . . . . . . . . . . 18,69

 Candidatos excluídos:
João Tiago Soares Gomes (a).
(a) Obteve classificação inferior a 9,5 valores no método de seleção 

avaliação curricular.

A presente lista encontra-se afixada na sede desta Direção-Geral e dis-
ponibilizada na sua página eletrónica, de acordo com o que se encontra 
previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.

12 de março de 2012. — O Diretor-Geral, Pedro Teixeira.
205880799 

 Despacho (extrato) n.º 4304/2012
Em cumprimento 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, torna-se público que, na sequência 
do meu despacho de 23.01.2012, procedeu-se à consolidação definitiva da 
mobilidade interna na categoria/carreira de técnico superior do mapa de pessoal 
da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de Teresa Paula 
Gianola de Oliveira Barata Marques da Cunha, pertencente ao mapa de pessoal 
do Gabinete de Planeamento e Políticas, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º 
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da 
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, tendo sido posteriormente celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo 
do disposto no n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com 
efeitos a 17 de fevereiro de 2012, na categoria/carreira de técnico superior, 
mantendo o posicionamento remuneratório detido na situação jurídico-funcio-
nal de origem (5.ª posição remuneratória da tabela remuneratória única).

28 de fevereiro de 2012. — O Diretor-Geral, Pedro Teixeira.
205881268 

 Direção-Geral das Pescas e Aquicultura

Aviso (extrato) n.º 4615/2012
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se pública a lista nominativa do 
pessoal da Direção -Geral das Pescas e Aquicultura que cessou funções, 
nas datas indicadas, por motivo de aposentação, no período entre 1 de 
janeiro e 31 de dezembro de 2011:

Jorge Marcos Barnabé, Especialista de Informática do grau 3, nível 1, 
escalão 2, índice 760 — 01 de julho de 2011;

Ana Maria Leite Reis Pereira, Assistente Técnica, posição remunera-
tória 12.ª, nível remuneratório 17 — 01 de dezembro de 2011;

15 de março de 2012. — A Chefe de Divisão de Organização e In-
formática, Isabel Valentim.

205879519 

 Aviso (extrato) n.º 4616/2012
Para os efeitos do disposto do n.º 1, do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que os Inspetores, Anabela Pereira 
Dias Pacheco e Jorge Manuel Soares Ribeiro Mimoso, da carreira de 
inspetor superior, do mapa de pessoal desta Direção -Geral, denunciaram 
o período experimental da nomeação definitiva, nos termos do artigo 12.º 
do diploma citado, com efeitos a 1 de fevereiro de 2012.

15 de março de 2012. — A Chefe de Divisão de Organização e In-
formática, Isabel Valentim.

205879251 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 4305/2012
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 35.º e do artigo 36.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, na redação do Decreto -Lei n.º 222/2007, de 29 de 
maio, e no uso das competências que me foram delegadas pelo despa-
cho n.º 1724/2012, do Ministro da Saúde, de 16 de janeiro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2012, 
subdelego no conselho diretivo da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., os poderes necessários para a outorga da 
convenção necessária à regularização de relações contratuais de facto 
constituídas desde 1 de janeiro de 2011, nos termos do previsto no n.º 2 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2011, com a CVP — Cruz 
Vermelha Portuguesa, conforme a minuta por mim aprovada em 24 de 
fevereiro de 2012.

14 de março de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

205879421 

 Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Despacho (extrato) n.º 4306/2012
Nos termos e para os efeitos do artigo 37.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2 da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que em 18 de 
junho de 2010, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, IP, representada por Carlos Manuel Marques Ferreira, na 
qualidade de Diretor Executivo do ACES Lezíria I — Ribatejo e Sara 
Maria Teixeira de Almeida, foi celebrado um contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 18 de junho 
de 2010, ficando esta trabalhadora com a remuneração de 1.853,95€, 
integrada na categoria de assistente da carreira especial médica, área de 
medicina geral e familiar e colocada no ACES Lezíria I — Ribatejo.

13 de março de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Luís Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

205879292 

 Despacho (extrato) n.º 4307/2012
Nos termos e para os efeitos do artigo 37.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2 da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que em 18 de 
junho de 2010, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, IP, representada por Carlos Manuel Marques Ferreira, na 
qualidade de Diretor Executivo do ACES Lezíria I — Ribatejo e Rita dos 
Santos Lucas Rodrigues Soares, foi celebrado um contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 18 de junho 
de 2010, ficando esta trabalhadora com a remuneração de 1.853,95€, 
integrada na categoria de assistente da carreira especial médica, área 
de medicina geral e familiar e colocada no ACES Lezíria I — Ribatejo.

13 de março de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Luís Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

205879446 

 Centro Hospitalar do Oeste Norte

Deliberação (extrato) n.º 468/2012
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospi-

talar, de 7 de março de 2012:
Autorizado o exercício de acumulação de funções privadas, à Técnica 

de Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª classe de Análises Clínicas e Saúde 
Pública, Sandra Cristina Mendes dos Santos, com 4 horas semanais, no 
Laboratório de Análises Clínicas Bernardino Gomes Pinto — em Rio 
Maior, ao abrigo do disposto no artigo 28.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro.

2012.03.16. — O Presidente do Conselho de Administração, Carlos 
Manuel Ferreira de Sá.

205883666 




