
10272  Diário da República, 2.ª série — N.º 58 — 22 de março de 2013 

retivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., 
autorizo o exercício das funções médicas em causa pela aposentada Maria 
Margarida Capela Rodrigues Lobo do Vale, 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 4 e seguintes do artigo 6.º.

2. O presente despacho produz efeitos a 1 de fevereiro de 2013.
14 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Ferreira Teixeira.
206834038 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 4268/2013
Por despacho da Delegada de Saúde Regional do Norte, Dra. Maria 

Neto de Miranda Araújo, datado de 21 de janeiro de 2013, e ao abrigo 
do ponto 2 do artigo n.º 2 do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de outubro, 
com a redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 291/09, de 12 de outubro, 
é publicada a alteração à composição da 1.ª Junta Médica de Avaliação 
do Grau de Incapacidade de deficientes civis da área geográfica corres-
pondente à Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., de acordo 
com o abaixo discriminado:

A Junta Médica n.º 1 funciona nas instalações da Unidade de Saúde 
Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Porto Oriental, sita na 
Rua de Vale Formoso, 466, 4200 -510 Porto, para atender os utentes das 
freguesias de Bonfim, Campanhã e Paranhos, do concelho do Porto, 
sendo integrada pelos seguintes elementos:

Junta Médica n.º 1
Presidente:
Dra. Maria de Lurdes Araújo Maio Gonçalves, Assistente Graduada 

da Carreira Médica de Saúde Pública.

Vogais efetivos:
Dr.ª Maria Clotilde Moutinho da Silva, Assistente Graduada da Car-

reira Médica de Saúde Pública;
Dr.ª Isabel Santiago Moita, Assistente Graduada da Carreira Médica 

de Saúde Pública.

Vogais suplentes:
Dr.ª Eduarda Maria Oliveira Ferreira, Assistente Graduada Sénior da 

Carreira Médica de Saúde Pública;
Dr.ª Rosa Branca Pires de Mansilha Rodrigues de Almeida Monteiro, 

Assistente da Carreira Médica de Saúde Pública.

Este despacho produz efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2013.
4 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 

Manuel Castanheira de Oliveira.
206831632 

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

Aviso (extrato) n.º 4167/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25/10/2012 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Cátia Sofia Farra-
cho Tomaz, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência 
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria de en-
fermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES da Grande 
Lisboa VIII — Sintra -Mafra, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

206832101 

 Aviso (extrato) n.º 4168/2013
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 pelo aviso n.º 10926/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17 de maio, com declaração 
de retificação n.º 897/2011, 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 indeterminado, com efeitos a partir de 17 de setembro 
de 2012, com o trabalhador Teresa Maria Lopes Vaz de Oliveira, 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 Grande Lisboa X 
Cacém -Queluz, com a remuneração base de € 1.386,92, que se situa entre 
a 1.ª e 2.ª posições remuneratórias intercalares da respetiva categoria, nos 
termos do 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.

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 Maria da Costa André Correia, Enfermeira Chefe 
do ACES X Cacém -Queluz

1.º Vogal efetivo, Teresa Maria Pires de Matos Coito, Enfermeira 
Chefe do ACE X Cacém -Queluz, que substituirá o presidente nas suas 
faltas ou impedimentos,

2.º Vogal efetivo: Maria da Conceição da Silva Agostinho Nota, En-
fermeira do ACES X Cacém -Queluz

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.

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

206832637 

 Aviso (extrato) n.º 4169/2013
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 se-
quência de procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 10926/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17 de maio, 
com declaração de retificação n.º 897/2011, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 100/2011, de 24 de maio, foi celebrado con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 15 de outubro de 2012, com o trabalhador Ana Rosa 
dos Santos Amador, 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 Grande Lisboa X Cacém-Queluz, com a remuneração 
base de € 1.252,71, que se situa entre a 1.ª e 2.ª posições remuneratórias 
intercalares da respetiva categoria, nos termos do 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.

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 Maria da Costa André Correia, Enfermeira Chefe 
do ACES X Cacém-Queluz.

1.º Vogal efetivo: Teresa Maria Pires de Matos Coito, Enfermeira 
Chefe do ACE X Cacém-Queluz, que substituirá o presidente nas suas 
faltas ou impedimentos.

2.º Vogal efetivo: Maria Manuela Tomé Romão Rodrigues, Enfermeira 
do ACES X Cacém-Queluz.

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.

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

206835042 

 Aviso (extrato) n.º 4170/2013
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 pelo aviso n.º 10926/2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17 de maio, com de-
claração de retificação n.º 897/2011, 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 indeterminado, com efeitos a partir de 
15 de outubro de 2012, com o trabalhador Ana Luísa Dias Jourdan, para 
o preenchimento de um posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da 




