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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€.
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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.
206821629 

 Deliberação n.º 768/2013
No âmbito das diretrizes contidas no Plano de Redução e Melhoria 

da Administração Central, o Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29 de de-
zembro, aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Saúde, definindo a 
respetiva estrutura.

No desenvolvimento do citado diploma, o Decreto -Lei n.º 34/2012, 
de 14 de fevereiro veio aprovar a Lei Orgânica do Instituto Nacional 
de Emergência Médica (INEM), I. P., com a definição da sua missão e 
atribuições, assente num modelo organizativo composto por serviços 
centrais e três serviços territorialmente desconcentrados, remetendo 
para o que viria a ser a Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio, a sua 
estrutura interna.

Mediante Deliberação do Conselho Diretivo n.º 853/2012, de 12 de 
junho de 2012, publicada no Diário da República de 29 de junho de 
2012, foi criada no Departamento de Emergência Médica, a Unidade 
Orgânica flexível designada por Gabinete de Coordenação Nacional de 
Orientação de Doentes Urgentes (GCNODU), detendo as atribuições 
por ela cometidas, e a ser dirigida por um coordenador, cargo de direção 
intermédia de 2.º grau.

Importa pois, proceder à nomeação do titular do referido cargo.
Considerando que o Licenciado em Medicina, Francisco António 

Silveira Chichorro Marcão, do mapa de pessoal do Instituto de Nacional 
de Emergência Médica, I. P., é detentor de aptidão e competência técnica 
para o exercício das funções inerentes ao cargo de Coordenador do 
Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de Doentes Urgentes, 
como resulta do curriculum vitae anexo à presente Deliberação,

O Conselho Diretivo nomeia, o Licenciado em Medicina, Francisco 
António Silveira Chichorro Marcão, nos termos e ao abrigo do disposto 
nos artigos 20.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pe-
las Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, para exercer o 
cargo de Coordenador do Gabinete de Coordenação Nacional de Orien-
tação de Doentes Urgentes, do mapa de pessoal do Instituto Nacional 
de Emergência Médica, I. P.

A presente nomeação produz efeitos a 1 de março de 2013.
27 de fevereiro de 2013. — O Conselho Diretivo: Miguel Soares de 

Oliveira, presidente — Júlio Pedro, vogal.

Nota Curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: Francisco António da Silveira Chichorro Marcão;
Data de Nascimento: 23 de agosto de 1957.

2 — Habilitações Literárias:
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Nova de Lisboa com competência em Emergência Médica, 
conferida pela Ordem dos Médicos.

3 — Experiência Profissional:
De julho de 1987 até à presente data: Médico do Centro de Orientação 

de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência 
Médica, I. P.;

De dezembro de 1989 até à presente data: Médico do Centro de 
Orientação de Doentes Urgentes — MAR (CODU -MAR) do Instituto 
Nacional de Emergência Médica, I. P.;

De dezembro de 1988 até janeiro de 2001: Médico nas Viaturas Mé-
dicas de Emergência e Reanimação (VMER), do CODU Lisboa, São 
Francisco Xavier, Amadora/Sintra, Loures e Setúbal;

De setembro de 1999 até dezembro de 2002: Coordenador do Centro 
de Orientação de Doentes Urgentes (CODU Lisboa) do Instituto Nacional 
de Emergência Médica, I. P.;

De fevereiro de 2009 até ao presente: representante do Instituto Na-
cional de Emergência Médica, I. P. na ligação à Via Verde do Acidente 
Vascular Cerebral e à Via Verde Coronária;

De junho de 2009 até dezembro de 2011: Vice -Presidente da Comissão 
de Planeamento de Emergência em Saúde (CPES);

De junho de 2009 até dezembro de 2011: Chefe de posto de controlo 
da CPES.

206826521 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Secretaria-Geral
Declaração de retificação n.º 349/2013

Por ter sido publicado com inexatidão o despacho n.º 3717/2013, 
2.ª série, n.º 48, de 8 de março, procede -se à sua retificação.

Assim, onde se lê «Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 3.º» deve ler -se «Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 3.º».

11 de março de 2013. — O Secretário -Geral do Ministério, Raul 
Capaz Coelho.

206821718 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas 4 de Outubro
Aviso (extrato) n.º 3974/2013

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto -Lei 
n.º 100/99, de 31 de março, faz -se público que se encontra afixada 
na escola sede deste agrupamento de escolas a lista de antiguidade de 
pessoal não docente, reportada a 31 de dezembro de 2012.

Para efeitos do disposto no artigo 96.º do mesmo diploma, os funcio-
nários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação deste aviso para 
apresentarem reclamação ao dirigente máximo do serviço.

11 de março de 2013. — A Presidente da CAP, Maria Amélia Arrais 
Moedas.

206821126 

 Agrupamento de Escolas de Anadia
Aviso n.º 3975/2013

Lista de antiguidade do pessoal não docente
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de março, torna -se público que se encontra para con-
sulta nos Serviços de Administração Escolar da sede deste Agrupamento 
de Escolas a lista de antiguidade do pessoal não docente, reportada a 
31 de dezembro de 2012.

Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do referido decreto -lei o pessoal não 
docente dispõe de 30 dias, a contar da publicação deste aviso, no Diário 
da República, para reclamação ao dirigente máximo do serviço.

13 de março de 2013. — O Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Anadia, António Elói Cristina Gomes.

206826279 

 Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão

Aviso n.º 3976/2013

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de postos de trabalho em regime de contrato

de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial
1 — O Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão torna público 

que se encontra aberto o procedimento concursal comum em regime de 




