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Vogais suplentes: Carla Maria Bernardo Pereira Sousa Silva En-
fermeira Chefe, do ACES Oeste Sul e Carla Teresa Munhoz Pinheiro, 
Enfermeira Chefe, do ACES Oeste Sul II.

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.

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

206824537 

 Aviso (extrato) n.º 3969/2013
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 95, de 17 de maio de 2011, com retificação 
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 a trabalhadora Ana Filipa Silva Duarte Lourenço Dias, 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 Oeste Sul II, 
com a remuneração definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei 
n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1.201,48€.

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: Maria Benedita de Jesus Santos, Enfermeira Chefe, do 
ACES Oeste Sul II.

Vogais efetivos: Maria Júlia Maia da Silva Vaz Taborda, Enfermeira 
Especialista, do ACES Oeste Sul II, que substituirá o presidente nas suas 
faltas ou impedimentos, e Maria Odília Baltazar, Enfermeira Chefe, do 
ACES Oeste Sul.

Vogais suplentes: Carla Maria Bernardo Pereira Sousa Silva En-
fermeira Chefe, do ACES Oeste Sul e Carla Teresa Munhoz Pinheiro, 
Enfermeira Chefe, do ACES Oeste Sul II.

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.

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

206825355 

 Aviso (extrato) n.º 3970/2013
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 95, de 17 de maio de 2011, com retificação 
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 a 
trabalhadora Carla Helena Pereira Reis Santos, 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 Oeste Sul II, com a remuneração 
definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 
de novembro, correspondente a 1.201,48€.

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: Maria Benedita de Jesus Santos, Enfermeira Chefe, do 
ACES Oeste Sul II

Vogais efetivos: Maria Júlia Maia da Silva Vaz Taborda, Enfermeira 
Especialista, do ACES Oeste Sul II, que substituirá o presidente nas suas 
faltas ou impedimentos, e Maria Odília Baltazar, Enfermeira Chefe, do 
ACES Oeste Sul;

Vogais suplentes: Carla Maria Bernardo Pereira Sousa Silva En-
fermeira Chefe, do ACES Oeste Sul e Carla Teresa Munhoz Pinheiro, 
Enfermeira Chefe, do ACES Oeste Sul II;

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.

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

206825444 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 3971/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 33.º do Decreto -Lei 

n.º 437/1991 de 8 de novembro, da Portaria 83 -A/2009 de 22 de ja-
neiro, e para conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista de 
candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal para 98 
(noventa e oito) postos de trabalho de enfermeiro, do mapa de pessoal 
do Centro Hospitalar do Oeste aberto pelo Aviso n.º 449/2013, publicado 
no Diário da República 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2013. Após 
publicação do presente aviso no Diário da República, a mencionada lista 
será afixada no placard do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do 
Centro Hospitalar do Oeste (Hospital das Caldas da Rainha e Hospital 
de Torres Vedras) e publicitada na página eletrónica deste Centro Hos-
pitalar (www.chtvedras.pt).

Os candidatos são notificados para querendo, no prazo de 10 dias 
úteis, a contar da presente publicação no Diário da República, se pro-
nunciarem.

As alegações a apresentar pelos candidatos e a deliberação a proferir 
sobre as mesmas, pelo júri, têm obrigatoriamente por suporte o formu-
lário, para o efeito, publicado no site deste Centro Hospitalar (www.
chtvedras.pt).

Realizada a audiência escrita, o júri apreciará as questões suscitadas 
no prazo de 10 dias úteis, ou 20 dias úteis se o número for superior a 
100 e notificará, os candidatos excluídos por aviso a publicar na 2.ª série 
do Diário da República, afixação no placard do Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos e publicação no site.

12 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206821759 

 Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Aviso n.º 3972/2013
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 Aviso 14719/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 2 de novembro 
de 2012, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de março de 2013, com 
a trabalhadora Maria da Luz Carvalho Rodrigues, para preenchimento 
de um posto de trabalho na carreira de Técnico Superior, para a área de 
farmácia, do mapa de pessoal do INEM, I. P., com remuneração definida 
pela 2.ª posição remuneratória, da carreira de Técnico Superior, corres-
pondente ao 15 nível remuneratório da tabela única 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:

a) Presidente: Dr.ª Maria Helena de Almeida e Brito Lamas Brou, 
técnica superior de Saúde do Departamento de Emergência Médica.

b) 1.º vogal efetivo: Dr. Pedro Alexandre Tomás Luiz, Coordenador 
do Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, 
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

c) 2.º vogal efetivo: Dr. Raul Simões da Costa, técnico superior do 
Departamento de Formação em Emergência Médica.

d) 1.º vogal suplente: Dr.ª Rita Esquível Correia Guedes Infante da 
Câmara, Coordenadora do Gabinete de Acreditação e Certificação.

e) 2.º vogal suplente: Dr. João António dos Reis Lourenço, técnico 
superior do Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem 
a duração de 180 dias.

11 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Júlio Pedro.
206825144 

 Aviso n.º 3973/2013
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 Aviso 14719/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 2 de novembro 
de 2012, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de março de 2013, com 
a trabalhadora Maria da Luz Carvalho Rodrigues, para preenchimento 
de um posto de trabalho na carreira de Técnico Superior, para a área de 
farmácia, do mapa de pessoal do INEM, I. P., com remuneração definida 
pela 2.ª posição remuneratória, da carreira de Técnico Superior, corres-
pondente ao 15 nível remuneratório da tabela única 1201,48€.




