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cas por tempo indeterminado, posicionado entre a 2.ª e a 3.ª posição 
remuneratória e entre o nível 15 e 19, em 2013 -03 -01.

6 de março de 2013. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, 
Ana Paula Seixas Morais.

206814371 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE 
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.

Aviso n.º 3765/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, conjugado 
com o previsto no artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
torna -se público que o trabalhador abaixo indicado, concluiu com su-
cesso o período experimental, na sequência de celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
Instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de técnico superior: 

Trabalhador na carreira/categoria
de técnico superior

Classificação
do período

experimental
Data do despacho 
de homologação

Miguel Matias Esperança. . . . . . . . . . . . 16,25 29 -11 -2012

 29 de novembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Frederico Falcão.

206811163 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 3935/2013
Por despacho de 31 de janeiro de 2013 do Vogal do Conselho Dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano 
Oliveira, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equi-
paração a bolseiro à enfermeira Ana Isabel Teixeira Maçaira, a exercer 
funções no Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave — Guima-
rães/Vizela/Terras de Basto, para frequência do curso de pós -licenciatura 
de especialização em Enfermagem de Reabilitação, promovido pela 
Universidade do Minho, no período de 2013 -02 -18 e 2013 -07 -28, na 
modalidade de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de 21 
horas semanais.

04 -03 -2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206813942 

 Despacho n.º 3936/2013
Por despacho de 31 de janeiro de 2013 do Vogal do Conselho Dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano 
Oliveira, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equi-
paração a bolseiro à Cândida Maria Carvalho Oliveira, a exercer funções 
no Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado III — Barcelos/Es-
posende, para frequência do estágio e realização de relatório do curso 
de formação especializada em Cuidados Paliativos, promovido pela 
Universidade do Minho, no período de 2013 -02 -04 e 2013 -02 -16, na 
modalidade de ausência a tempo inteiro.

4 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206814469 

 Despacho n.º 3937/2013
Por despacho de 31 de janeiro de 2013 do Vogal do Conselho Di-

retivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Pon-
ciano Oliveira, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada 
a equiparação a bolseiro à enfermeira Fernanda Maria Pereira Go-
mes, a exercer funções no Agrupamento de Centros de Saúde do Alto 
Ave — Guimarães/Vizela/Terras de Basto, para frequência do curso de 

pós -licenciatura de especialização em Enfermagem de Reabilitação, 
promovido pela Universidade do Minho, no período de 2013 -02 -18 e 
2013 -07 -28, na modalidade de ausência a tempo parcial, pelo limite 
máximo de 21 horas semanais.

04 -03 -2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206814006 

 Despacho n.º 3938/2013
Por despacho de 23 de janeiro de 2013 do Vice -Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui 
Cernadas, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equi-
paração a bolseiro à enfermeira Marta Sofia Santos Miranda, a exercer 
funções no Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado I — Braga, 
para realização de estágio e relatório no Centro de saúde de Odivelas do 
Curso de formação Especializada em Cuidados Paliativos, no período de 
2013 -03 -04 a 2013 -03 -16, na modalidade de ausência a tempo inteiro.

4 -03 -2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206814403 

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

Aviso (extrato) n.º 3766/2013
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 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17 de maio, com retificação n.º 897 
publicada no Diário da República 2.ª série n.º 100/2011, de 24 de maio, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, com efeitos a partir de 26 de novembro de 2012, com a 
enfermeira Sofia Rita das Neves Fernandes, para exercício de funções 
correspondentes à categoria/carreira de Enfermeiro, do mapa de pessoal 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., 
ACES GLIII — Lisboa Central, com a remuneração de 1.369,03€ (mil 
trezentos e sessenta e nove euros e três cêntimos) que se situa entre a 
15.ª e a 19.ª posições remuneratórias da respetiva categoria.

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: Maria Helena dos Santos Martins (Enfermeira -Chefe, 
Coordenadora de Enfermagem do ACES Grande Lisboa III — Lisboa 
Central);

Vogais efetivos: Ana Luísa Chambel Costa da Graça Miguéns 
(Enfermeira -Chefe, da UCSP Alameda do ACES Grande Lis-
boa III — Lisboa Central), que substituirá o presidente nas suas faltas ou 
impedimentos e Pedro Manuel Sousa Nunes Branco (Enfermeiro -chefe, 
Responsável pela UCC de São Mamede/Santa Isabel).

Vogais suplentes: Ana Cristina de Jesus Faia Terruta (Enfermeira da 
UCSP Alameda do ACES Grande Lisboa III — Lisboa Central) e Olga 
Maria Dinis Moreira Adaixo (Enfermeira da UCSP Lapa do ACES 
Grande Lisboa III — Lisboa Central).

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.

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

206813756 

 Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto

Aviso n.º 3767/2013

Lista Unitária de Ordenação Final do procedimento concursal 
comum para um posto de trabalho de Assistente

Hospitalar de Anestesiologia da Carreira Especial Médica
Nos termos do disposto no Artigo 34.º da Portaria n.º 43/98, de 26 de 

janeiro, torna -se pública a lista de ordenação final, devidamente homo-




