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 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 964/2013
Por deliberações de 29 de janeiro e de 26 de março de 2013 do Con-

selho Diretivo desta Instituição, precedendo procedimento concursal 
para ocupação de posto de trabalho da carreira e categoria de assistente 
técnico, a que se reporta a Referência G) do aviso n.º 21763/2010, 
publicado no D. R., 2.ª série, n.º 210, de 28 de outubro, foi autorizada 
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, com o candidato Mário Daniel Leite Ferreira, para in-
gresso na carreira e categoria de assistente técnico, a exercer funções no 
Departamento de Recursos Humanos/Serviço de Segurança e Saúde no 
Trabalho, no âmbito do mapa de pessoal da Administração Regional de 
Saúde do Norte, I. P., sendo posicionado na 1.ª posição remuneratória, 
nível 5, de acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 26.º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, norma mantida em vigor por força 
do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e do 
artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, a conjugar com 
os termos do disposto na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e das 
disposições da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

02/04/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206903066 

 Despacho n.º 5433/2013
Por despacho de 18 de março de 2013 do Presidente do Conselho Dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Maria José Pereira Cardoso, concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 14,625 
valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com este instituto público, para o 
desempenho de funções da carreira/categoria de assistente técnico.

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

206900896 

 Despacho n.º 5434/2013
Por despacho de 18 de março de 2013 do presidente do conselho di-

retivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos termos 
do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de feve-
reiro, 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 Pedro Alberto Gonçalo Freitas 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
16,250 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público, 
para o desempenho de funções da carreira/categoria de assistente técnico.

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

206901113 

 Despacho n.º 5435/2013
Por despacho de 18 de março de 2013 do presidente do conselho dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Natália Maria Cardoso Barbosa 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
17,625 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público, 
para o desempenho de funções da carreira/categoria de assistente técnico.

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

206901357 

 Despacho n.º 5436/2013
Por despacho de 18 de março de 2013 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Celeste Maria 
Neves Silva Santos, concluiu com sucesso o período experimental, 
com a avaliação final de 15,875 valores, na sequência da celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 

este instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

25/03/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206901235 

 Despacho n.º 5437/2013
Por despacho de 18 de março de 2013 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Maria de Lurdes 
Gonçalves Matos, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 16,000 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

25/03/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206900977 

 Despacho n.º 5438/2013
Por despacho de 18 de março de 2013 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Maria Isabel Fer-
reira Silva Ribeiro, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 18,375 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

25/03/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206901049 

 Despacho n.º 5439/2013
Por despacho de 18 de março de 2013 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Cristina Maria 
Loureiro Castro, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 19,5 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

25/03/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206900847 

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

Aviso (extrato) n.º 5470/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/11/2012 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 Ana Catarina Sousa 
Morgado, 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 correspondentes à categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES da Grande 
Lisboa XII — Vila Franca de Xira, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

5 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206897924 

 Aviso (extrato) n.º 5471/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/11/2012 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 




