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janeiro, alterada e republicada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de 
janeiro, com efeitos à data da sua designação.

4 de abril de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo. 

206873729 

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

Aviso (extrato) n.º 4814/2013
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 100, de 24 de maio de 2011, foi cele-
brado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 22 de outubro de 2012, com a trabalhadora Marta 
Malheiro Casimiro, para o preenchimento de um posto de trabalho da 
carreira/categoria de enfermeiro do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./Agrupamento de 
Centros de Saúde da Península de Setúbal II — Seixal -Sesimbra, com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória intercalar da 
respetiva categoria, correspondente a € 1201,48.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro.

Para efeitos do disposto nos artigos 12.º e 21.º da Lei n.º 12.º A/2008, 
de 27 de fevereiro, e no artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 
22 de setembro, o júri para o período experimental terá a seguinte com-
posição:

Presidente: Maria Fernanda Vicente Palma, enfermeira -chefe.
Vogais efetivos: Maria Amélia Conceição Antunes Ferreira Silva, 

enfermeira -chefe, que substituirá o presidente nas suas faltas ou 
impedimentos, e Maria Inês Marreiros Duarte Domingos, enfer-
meira.

Vogais suplentes: Maria Júlia Matos Anastácio, enfermeira -chefe, e 
Maria Conceição Lima Alexandre Gonçalves, enfermeira.

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

206869363 

 Aviso (extrato) n.º 4815/2013
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 10926/2011, publicado 
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 indeter-
minado, com efeitos a partir de 8 de outubro de 2012, com a trabalhadora 
Nidia Dulcineia de Teixeira e Antunes Raimundo, para o preenchi-
mento de um posto de trabalho da carreira/categoria de enfermeiro 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P./Agrupamento de Centros de Saúde da Península de 
Setúbal II — Seixal -Sesimbra, com a remuneração correspondente à 
1.ª posição remuneratória intercalar da respetiva categoria, correspon-
dente a 1.201,48€.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

Para efeitos do disposto no artigo 12.º e 21.º da Lei n.º 12.º A/2008, 
de 27 de fevereiro e no artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 
22 de setembro, o júri para o período experimental terá a seguinte 
composição:

Presidente: Maria Fernanda Vicente Palma, Enfermeira Chefe.
Vogais efetivos: Ana Paula Realista Carvalho Rodrigues, Enfermeira, 

que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos e Cidália 
Maria Sousa Martins, Enfermeira.

Vogais suplentes: Maria Amélia Conceição Antunes Ferreira 
Silva, Enfermeira Chefe e Maria Júlia Matos Anastácio, Enfermeira 
Chefe

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

206867816 

 Declaração de retificação n.º 451/2013
Por ter saído com inexatidão o aviso (extrato) n.º 2490/2013, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2013, 
retifica -se que onde se lê «Ricardo Manuel Vieira Carvalho» deve ler -se 
«Ricardo Manuel Veiga Carvalho».

18 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Emanuel 
Ventura Alexandre.

206870497 

 Direção-Geral da Saúde

Despacho n.º 4905/2013
Ao abrigo do disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 82/2009, de 2 de abril, designo em comissão de serviço, Delegada 
de Saúde Adjunta, para o ACES/Grande Porto — Santo Tirso/Trofa, a 
médica assistente da especialidade de saúde pública, Dr.ª Alexandra 
Paula Rodrigues da Luz Silva Santos, sob proposta do Conselho Diretivo 
da Administração Regional de Saúde Norte, I. P., e ouvido o Diretor 
Executivo do respetivo Agrupamento.

O presente despacho produz efeitos desde 1 de fevereiro de 2013.
27 de março de 2013. — O Diretor -Geral, Francisco George.

206867849 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo

Aviso (extrato) n.º 4816/2013
De acordo com o artigo 33.º do Decreto -Lei n.º 437/91, de 8 de no-

vembro, e para conhecimento dos interessados, torna -se público que a 
lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal para 
ocupação de 11 postos de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira 
especial de enfermagem, aberto pelo aviso n.º 17338/2012, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 252, de 31 de dezembro de 2012, 
se encontra afixada no placard geral e publicada na página eletrónica 
deste Hospital em www.hospitalovar.pt

Os candidatos excluídos ficam notificados para, querendo, dizerem 
por escrito e no prazo de 10 dias úteis, o que se lhes oferecer. Para este 
efeito devem utilizar, obrigatoriamente, o formulário próprio disponível 
na página do Hospital acima identificada.

As alegações apresentadas serão apreciadas pelo júri no prazo de 
10 dias úteis ou 20 dias úteis se o número for superior a 100.

3 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Nuno Lopes.

206869509 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Abel Salazar, S. Mamede de Infesta

Aviso n.º 4817/2013
Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, 

e 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
que se encontra aberto um concurso para o recrutamento e eleição do 
diretor do Agrupamento de escolas Abel Salazar, pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

1 — Os requisitos de admissão são os estipulados nos pontos 3, 4 e 
5 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, e 22 de abril, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

2 — A formalização da candidatura é efetuada através da apresentação 
de um requerimento de candidatura a concurso, em modelo próprio, 
disponibilizado na página eletrónica do agrupamento — http://www.
aesmi.pt/ — e nos serviços administrativos (escola -sede).

3 — A acompanhar o requerimento deverão contar os seguintes do-
cumentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, acompanhado de 
prova documental dos seus elementos, com exceção daqueles que se 
encontrem arquivados no respetivo processo individual no caso deste 
se encontrar na escola;




