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efeitos a partir de 2 de julho de 2012, com o trabalhador Tânia Marina 
Sarabando Santos, para exercício de funções correspondentes à catego-
ria/carreira de Assistente Técnico, com a remuneração correspondente 
à 1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela única remuneratória da 
carreira de Assistente Técnico, correspondente a 683,13€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex  vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Ana Isabel Romeiras Lourenço Várzea Correia, Assistente 
de Clínica Geral;

Vogais efetivos: Vítor Manuel Caeiro Dionísio, Assistente Técnico 
que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Ana 
Isabel Alves Faneca, Assistente Técnica;

Vogais suplentes: Maria de Lurdes Domingos Quintas, técnica superior 
e Cristina Maria Morais Santos Roque, Assistente Técnica.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conju-
gado com o n.º 1, da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, 
de 28 de setembro e Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

6 de julho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206249867 

 Aviso (extrato) n.º 9814/2012
Em 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 procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 15675, de 06 de agosto de 2012, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 2 de julho de 2012, com o trabalhador Rosa Maria 
Antunes Lopes Pereira, para exercício de funções correspondentes à 
categoria/carreira de Assistente Técnico, com a remuneração correspon-
dente à 1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela única remuneratória 
da carreira de Assistente Técnico, correspondente a 683,13€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Manuela Rosa Albergaria Costa Silva Migalhas, Assistente 
Graduado de Clínica Geral;

Vogais efetivos: Filipa Isabel Justino Cardoso, Enfermeira que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria de Lurdes 
Domingos Quintas, Técnica Superior;

Vogais suplentes: Maria Esmeralda Moreira Coelho Castro, Enfer-
meira e Maria Clarisse Praça Almeida Matos, Assistente Técnica.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conju-
gado com o n.º 1, da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, 
de 28 de setembro e Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

6 de julho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206250254 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional do Centro

Despacho (extrato) n.º 9776/2012
Por despacho de 10 de julho de 2012 do Delegado Regional da Dele-

gação Regional do Centro, no uso da competência subdelegada pelo Con-
selho Diretivo do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.:

Ana Susete de Abreu Simões, enfermeira da Delegação Regional do 
Centro, a exercer funções no CRI de Leiria, autorizada a renovação do 
regime de horário acrescido de 42 h/semanais, até 31 de dezembro de 
2012, com efeitos a 01.08.2012, de acordo com o estipulado nos arti-
gos 54.º e 55.º do Decreto -Lei n.º 437/91, de 08 de novembro.

12 de julho de 2012. — O Delegado Regional do Centro, António 
Carlos de Paiva Ramalheira.

206250165 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Contrato (extrato) n.º 435/2012

Contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que ao segundo 
dia do mês de julho de 2012, entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge, IP, representado pelo Presidente do Conselho Diretivo, 
Prof. Doutor José Pereira Miguel e o trabalhador a seguir elencado, 
foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos a partir da mesma data, ficando a mesma 
integrada na categoria de técnico de 2ª. classe da carreira técnica de diag-
nóstico e terapêutica, profissão de análises clínicas e de saúde pública:

Número de Identificação Fiscal — 228927307 ;
Nome — Sónia Alexandra Fontes Machado da Silva;
Nível Remuneratório — entre 11 e 12 ;
Remuneração Base — 1.020,06 €.
11 de julho de 2012. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 

Paula Caires da Luz.
206250732 

 Contrato (extrato) n.º 436/2012

Contrato de trabalho em funções públicas
 por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que ao segundo 
dia do mês de julho de 2012, entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge, IP, representado pelo Presidente do Conselho Diretivo, 
Prof. Doutor José Pereira Miguel e o trabalhador a seguir elencado, foi 
celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com efeitos a partir da mesma data, ficando a mesma integrada 
na categoria de técnico de 2.ª classe da carreira técnica de diagnóstico e 
terapêutica, profissão de análises clínicas e de saúde pública:

Número de Identificação Fiscal — 185699766;
Nome — Maria Paula Moreira Pacheco Espírito Santo;
Nível Remuneratório — entre 11 e 12;
Remuneração Base — 1.020,06 €.
11 de julho de 2012. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 

Paula Caires da Luz.
206251104 

 Declaração de retificação n.º 925/2012
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 9168/2012, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 130, de 6 de julho de 2012, referente 
à nomeação da Comissão de Ética do INSA, retifica -se que onde se lê 
«2) Professor Carolino Monteiro» deve ler -se «2) Professor Doutor 
Carolino Monteiro».

11 de julho de 2012. — O Presidente, José Pereira Miguel.
206251097 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências

Despacho n.º 9777/2012
1 — Por meu despacho de 29 de maio de 2012, ao abrigo do disposto nos 

artigos 20.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, e 3 -B/2010, 
de 28 de abril, e dada a vacatura do lugar, é nomeada, em regime de subs-
tituição, no cargo de chefe de Divisão de Relações Internacionais (DRI), 
cargo de direção intermédia de 2.º grau, a licenciada Ana Sofia Borrego 
Soares dos Santos Silva Dores. A nomeada reúne os requisitos legais para o 
provimento do cargo, tem o perfil pretendido para prosseguir as atribuições 
e objetivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão para 
o exercício do cargo, conforme resulta da sinopse curricular, em anexo.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 29 de maio 
de 2012.

3 de julho de 2012. — O Diretor -Geral, João Castel -Branco Goulão.

Sinopse curricular
Identificação:
Nome: Ana Sofia Borrego Soares dos Santos Silva Dores
Data de Nascimento: 29 de janeiro de 1972




