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2 — A dispensa prevista no número anterior não pode, em nenhum 
caso, pôr em causa o programa de formação do internato médico.

Cláusula 11.ª
Suspensão do internato

1 — Após a frequência dos dois primeiros anos do internato médico, 
podem os médicos internos militares da GNR ser autorizados a inter-
romper a frequência do internato, pelo período máximo de um ano, 
para o exercício de funções relacionadas com a atividade operacional, 
nomeadamente para participação em missões no exterior, bem como em 
outras de reconhecido interesse nacional.

2 — Estes pedidos de suspensão são apresentados pela GNR, devi-
damente fundamentados, ao Ministério da Administração Interna, para 
parecer, e posteriormente remetidos, por este, para a Administração 
Central do Sistema de Saúde.

3 — O Ministério da Saúde, através da ACSS, I. P., autoriza a suspen-
são do internato médico, após parecer da respetiva Comissão Regional 
do Internato Médico (CRIM).

4 — A suspensão a que se refere o número anterior não pode, em 
caso algum, pôr em causa o programa de formação em curso, devendo 
o respetivo serviço de colocação ser ouvido sobre a matéria.

Cláusula 12.ª
Reafetação após colocação

Os pedidos para reafetação após colocação nos organismos de saúde 
são remetidos à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS, I. P.), 
devidamente fundamentados, pela Direção -Geral de Pessoal e de Recru-
tamento Militar do Ministério da Administração Interna.

Cláusula 13.ª
Mudança de área de especialização

1 — A mudança de área de especialização durante a frequência do 
internato médico obedece ao estipulado no Regulamento do Internato 
Médico.

2 — O Ministério da Administração Interna, através da GNR, in-
forma o Ministério da Saúde sobre a candidatura de médicos militares 
à mudança de área de especialização, desde que previamente autorizada.

3 — O Ministério da Administração Interna, através da GNR, informa 
o Ministério da Saúde relativamente aos médicos militares que aceitaram 
a colocação em nova área de especialização, mantendo estes o vínculo 
ao Ministério da Administração Interna.

Cláusula 14.ª
Partilha de informações

O Ministério da Administração Interna, através da GNR, deve pro-
videnciar e partilhar, junto das entidades interessadas, informação tida 
por relevante para o planeamento e supervisão da formação dos médicos 
internos militares, com todas as entidades intervenientes.

Cláusula 15.ª
Vigência e alterações

O presente Protocolo pode ser revisto a qualquer momento, renovando-
-se automaticamente, no final de cada ano, sem prejuízo de poder cessar 
por acordo entre os outorgantes.

Cláusula 16.ª
Produção de efeitos

O presente Protocolo, produz efeitos à data de início da frequência 
do ano comum, do concurso de ingresso no internato médico de 2010.
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 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 632/2013
Por deliberação de 29 de janeiro de 2013 do Conselho Diretivo desta 

Instituição, precedendo procedimento concursal para ocupação de postos 
de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, a que se reporta 
a Referência F) do aviso n.º 21763/2010, publicado no D. R., 2.ª série, 
n.º 210, de 28 de outubro, foi autorizada a celebração de contratos de tra-
balho em funções públicas, por tempo indeterminado, com os candidatos 
abaixo identificados, para ingresso na carreira e categoria de assistente 
técnico, no âmbito do mapa de pessoal da Administração Regional de 

Saúde do Norte, I. P., sendo posicionados na 1.ª posição remuneratória, 
nível 5, de acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 26.º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, norma mantida em vigor por força 
do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e do 
artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, a conjugar com 
os termos do disposto na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e das 
disposições da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro. Designadamente:

Maria da Conceição Costa Gonçalves Simões
Marisa do Carmo Rocha Correia
7 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 

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

Aviso (extrato) n.º 2843/2013
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 n.º 10926/2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, com 
retificação n.º 897/2011 publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 100, de 24 de maio de 2011, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 
17 de setembro de 2012, com o trabalhador Filipe Alexandre Gomes 
Sebastião, para exercício de funções correspondentes à categoria de 
enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES 
do Oeste I — Oeste Norte, com a remuneração definida nos termos do 
artigo 7.º do Decreto  -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspon-
dente a € 1201,48.

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

Presidente: Lúcia Maria Fernandes Mota, enfermeira.
Vogais efetivos:
Helena Maria Leal Costa Cunha, enfermeira -chefe, que substituirá a 

presidente nas suas faltas ou impedimentos.
Fernanda Maria Rodrigues Viola, enfermeira;

Vogais suplentes:
Cristina Maria Vidal Castro, enfermeira.
Maria Clementina Rodrigues Gomes, enfermeira.

O período experimental inicia  -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto  -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro.

6 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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 Aviso (extrato) n.º 2844/2013
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 n.º 10926/2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, com 
retificação n.º 897/2011 publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 100, de 24 de maio, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 17 de setembro 
de 2012, com o trabalhador, Carla Sofia Miranda Lopes, para exercício 
de funções correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira espe-
cial de enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES do Oeste I — Oeste Norte, 
com a remuneração definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei 
n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1.252,71€.

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: Lúcia Maria Fernandes Mota, Enfermeira;
Vogais efetivos: Helena Maria Leal Costa Cunha, Enfermeira Chefe, 

que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Fernanda 
Maria Rodrigues Viola, Enfermeira;




