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António Ribeiro Henriques, nos termos e para os efeitos do estatuído no 
Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, nos artigos 4.º, 
5º e nos números 1 a 3 do artigo 6.º.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 
2013. 

21 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206780254 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 3002/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Re-

gulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de 
Provimento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hos-
pitalar, aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deli-
beração do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P., de 22 de janeiro 2013, 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:

Psiquiatra — Júri n.º 2
Dra. Ana Isabel Soares Braga da Mota — Aprovada
Dra. Ana Paula de Matos Pires — Aprovada
Dr. António Carlos Nunes Cruz Paiva — Aprovado
Dr. António Manuel Marques Madama Caldeira das Neves — Apro-

vado
Dr. António Manuel Pereira de Oliveira Gamito — Aprovado
Dr. António Miguel Cotrim Talina — Aprovado
Dr. César Manuel Amaral — Não compareceu
Dra. Esther Casado González — Aprovada
Dr. Joaquim Filipe Candeias de Sousa Gago — Aprovado
Dr. José Nuno Casanova Borja Santos — Aprovado
Dr. Leopoldo Frederico Cavaglia da Silva Dias — Aprovado
Dra. Maria Glória Prats Fábrega — Aprovada
Dr. Nuno da Costa Sacramento — Aprovado
Dra. Paula Cristina Costa Martins Duarte — Aprovada
Dr. Pedro Miguel Ferreira dos Santos Levy — Aprovado
21 fevereiro de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 

Gestão, Celeste Terêncio Silva.
206781794 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 3003/2013
1. A Instrutora do Processo Disciplinar n.º 04/UCSPA/ACES 

DS/2012, Enfermeira Chefe Margarida Marília Pessanha Seixas Sobral, 
informa que, nos termos do n.º 2 do artigo 49º do Estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, não tendo sido possível efetuar 
a notificação pessoal à arguida e tendo -se frustrado a notificação 
por carta registada com aviso de receção para a sua morada, fica 
por este meio notificada a Senhora Enfermeira Maria clara Fonseca 
Magalhães, com a última morada conhecida na Rua da Lousada, s/n, 
2.º andar A – Godim, 5050 -262 Peso da Régua, de que foi deduzida 
acusação no âmbito do processo disciplinar supra identificado, que 
contra si foi mandado instaurar por despacho do Senhor Diretor Exe-
cutivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Douro II – Douro Sul, 
datado de 9 de julho de 2012.

2. Mais fica notificada de que, nos termos do citado n.º 2 do ar-
tigo 49º do referido Estatuto Disciplinar, dispõe de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da publicação do presente Aviso no Diário 
da República, podendo no mesmo prazo consultá -lo, por si ou por 
mandatário constituído, na Unidade de Apoio à Gestão da sede do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Douro II – Douro Sul, sito 
no Edifício Eurocidadão Douro e Beira, Encosta dos Remédios, r/c, 
5100 -045 Lamego, durante as horas do expediente, entre as nove e 
as dezasseis horas.

19 -02 -2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206782871 

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

Aviso (extrato) n.º 3004/2013
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 sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 8 de outubro de 2012, com o trabalhador Rosa 
Maria Estriga Rodrigues, para o preenchimento de um posto de traba-
lho da 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 VI -Loures, com a remuneração definida nos 
termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, 
correspondente a 1.020,06€.

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: Cristina Alexandra Garcia Albuquerque Brás, Enfermeira 
Chefe do ACES VI -Loures;

Vogais efetivos: Maria Fátima Simões Aparício Paiva Penedo, En-
fermeira Chefe do ACES VI -Loures, que substituirá o presidente nas 
suas faltas ou impedimentos, e Maria Alice Alves Enfermeira Chefe do 
ACES VI -Loures;

Vogais suplentes: Deolinda Isabel Gomes Rosado, Enfermeira Chefe 
do ACES VI -Loures e Maria Paula Fernandes Page, Enfermeira Chefe 
do ACES VI -Loures.

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.

11 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206780879 

 Aviso (extrato) n.º 3005/2013
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, foi cele-
brado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com o trabalhador Susana 
Isabel Eduardo Rito, para o preenchimento de um posto de trabalho da 
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 VI -Loures, com a remuneração definida nos termos do 
disposto no artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, 
no Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro e no respetivo anexo, 
correspondente a 1201,48 €.

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: Cristina Alexandra Garcia Albuquerque Brás, enfermeira 
chefe do ACES VI -Loures;

Vogais efetivos: Maria Fátima Simões Aparício Paiva Penedo, en-
fermeira chefe do ACES VI -Loures, que substituirá o presidente nas 
suas faltas ou impedimentos, e Maria Alice Alves, enfermeira chefe do 
ACES VI -Loures;

Vogais suplentes: Deolinda Isabel Gomes Rosado, enfermeira chefe 
do ACES VI -Loures e Maria Paula Fernandes Page, enfermeira chefe 
do ACES VI -Loures.

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.

12 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206781786 

 Aviso (extrato) n.º 3006/2013
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 11801/2011, publicado no 




