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 Despacho n.º 370/2013
Por despacho de 27 de julho de 2012 do Vice -Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui Cerna-
das, foi autorizada a mobilidade interna consolidada à técnica superior, Alda 
Duarte Portugal, do mapa de pessoal do Instituto de Segurança Social, I. P. 
para o mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro 
e Vouga II — Aveiro Norte desta ARS, 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, com efeitos a 28 de julho de 2012.

11 -12 -2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206634957 

 Despacho n.º 371/2013
Por despacho de 11 de novembro de 2011 do Vogal do Conselho Diretivo da 

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui Cernadas, foi autorizada 
a mobilidade interna consolidada à assistente de pediatria, Maria Gabriela Vale 
Rego Vinhas Bastos, do mapa de pessoal do ACES Tâmega II — Vale Sousa Sul, 
para o mapa de pessoal do ACES Cávado I — Braga, nos termos 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, com efeitos a 23 de abril de 2012.

11 -12 -2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206635442 

 Despacho n.º 372/2013
Por despacho de 24 de setembro de 2012 do Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, no 
âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equiparação a bolseiro 
ao assistente operacional, Manuel António Videira Morais, a exercer funções 
no Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Trás -os -Montes II — Alto 
Tâmega e Barroso, para a realização de estágio curricular e tese de mestrado 
em Psicologia Educacional, promovido pela Universidade de Trás -os -Montes 
e Alto Douro, no período de 2012 -09 -03 a 2013 -06 -30, na modalidade 
de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de 21 horas semanais.

11 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206635597 

 Despacho n.º 373/2013
Por despacho de 1 de outubro de 2012 do Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, 
no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equiparação a 
bolseiro ao assistente graduado de clínica geral, Carlos Jorge Lima Ge-
raldes, a exercer funções no Agrupamento de Centros de Saúde de Alto 
Trás -os -Montes II — Alto Tâmega e Barroso, para a realização do tempo 
letivo da Pós -Graduação em Acupuntura Médica, promovida pela Univer-
sidade do Minho, no período de 2012 -09 -14 a 2013 -03 -10, na modalidade 
de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de 7 horas semanais.

11 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206635637 

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

Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo II — Zêzere

Despacho (extrato) n.º 374/2013
Por despacho exarado em 2012 -11 -18, pelo Secretário de Estado da 

Administração Pública, foi autorizada a mobilidade interna consolidada 
da técnica superior de Serviço Social, Sandra Maria Alves Castanheira, 
do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Abrantes, para o mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P./ACES Médio Tejo II — Zêzere, nos termos do artigo 64.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com nova redação da Lei 
n.º 64 -B/2011.

10 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Luís 
Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206638707 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 359/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do artigo 75.º, 
e a alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho 
n.º 1/2009, de 24 de setembro, e do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento de 
Extensão n.º 1 -A/2010, de 1 de março, e após homologação da ata do júri 
constituído para o efeito, torna -se público a conclusão, com sucesso, do 
período experimental da carreira assistente técnica, da seguinte trabalhadora: 

Nome do profissional Classificação
final

Ana Luzia Miranda Nunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,24

 14 de dezembro de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

206635167 

 Deliberação n.º 18/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo, I. P., proferida em 

09/07/2012, foi autorizada a consolidação de forma definitiva, da mobilidade 
interna na categoria, do assistente graduado, da carreira especial médica de 
saúde pública, José Batista Martins, ao abrigo do disposto noº1, do artigo 64.
º, da Lei n.º 12 - A/ 2008, de 27 de fevereiro, do mapa de pessoal do ACES 
de Lisboa Central/ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para o mapa de pes-
soal da ARS Alentejo, I.P/Departamento de Saúde Pública e Planeamento/
Unidade de Saúde Pública de Portalegre, com efeitos ao dia 01/12/2012.

20 -12 -2012. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra 
Ângelo Ribeiro Marques.

206634746 

 Despacho n.º 375/2013
Por despacho da Diretora Executiva, do ACES do Alentejo Central, 

proferido em 04/12/2012, foi autorizada a consolidação de forma defi-
nitiva, da mobilidade interna na categoria, da assistente técnica, Mavilde 
Maria Ramalho Coelho Santos, ao abrigo do artigo 64.º, da Lei n.º 12 - A/ 
2008, de 27 de fevereiro, do mapa de pessoal do ACES do Alentejo 
Central /UCSP de Estremoz, para o ACES do Alentejo Central/UCSP 
do Alandroal, com efeitos ao dia 04/12/2012.

14 de dezembro de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

206635142 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Educação

Despacho n.º 376/2013
O Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, abrevia-

damente designado por RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro, determina que compete à entidade empregadora pública 
estabelecer as normas relativas à duração e organização do tempo de 
trabalho, bem como a definição dos horários de trabalho dos traba-
lhadores ao seu serviço, através de regulamento interno, dentro dos 
condicionalismos legais e após consulta dos trabalhadores, através das 
suas organizações representativas.

Face à inexistência de organizações representativas dos trabalhadores, 
procedeu -se à audição e subsequente ponderação das sugestões apre-
sentadas pelos trabalhadores desta Direção -Geral, pelo que, em cum-
primento do disposto no n.º 2 do artigo 115.º e no n.º 2 do artigo 132.º, 
ambos da lei acima identificada, aprovo o Regulamento Interno de 
Funcionamento, Atendimento e Horário de Trabalho da Direção -Geral 
da Educação, publicado em anexo ao presente despacho e do qual faz 
parte integrante.

7 de dezembro de 2012. — O Diretor -Geral, Fernando José Egídio 
Reis.




