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 Aviso n.º 5519/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-

lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 22 de março de 2013, homologada a lista de classificação final dos 
candidatos, no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de consultor 
da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 (2.ª série), 
publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área 
profissional abaixo indicada:

Cirurgia Geral — Júri n.º 5
Dra. Ana Cristina de Sousa Duarte Fonseca — Aprovada
Dr. António José Ribeiro Mendes — Aprovado
Dr. António Manuel Carvalho Silva — Aprovado
Dr. António Manuel Chiado de Andrade — Aprovado
Dr. António Manuel Ferreira Soares — Aprovado
Dr. António Manuel Marques dos Santos — Faltou
Dr. Carlos Alberto de Sousa Nascimento — Aprovado
Dr. Carlos Augusto Coelho Cabral — Faltou
Dr. Carlos Manuel Mendes Santos — Faltou
Dra. Clara Maria Lopes Jorge Chiado de Andrade — Aprovada
Dra. Clara Maria do Rosário Carvalhal Fonseca — Faltou
Dr. David Resende Barros de Andrade — Aprovado
Dr. João Francisco Dias Hagatong — Aprovado
Dr. Jorge Manuel Santos Penedo — Aprovado
Dr. José António Fernandes Ferreira — Aprovado

De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado, a 
data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados constantes 
desta lista reporta -se a 30 de janeiro de 2013, data da publicação da pri-
meira lista da presente área profissional, conforme o aviso n.º 1432/2013 
(2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de a 30 
de janeiro de 2013.

10 de abril de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.

206902986 

 Aviso n.º 5520/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto nos n.os 17 e 17.1 do 

Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de 
Provimento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospi-
talar, aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março, em conjugação 
com o artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro por 
deliberação de 28 de março de 2013 do Conselho Diretivo da Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde, I. P., por competência própria, foi 
autorizada a alteração da constituição do júri n.º 3 da área profissional 
de Radiodiagnóstico, do concurso de habilitação ao grau de consultor da 
carreira médica hospitalar, conforme disposto no Aviso n.º 13924/2012 
publicado no Diário da República, (2.ª Serie), n.º 202, de 18 de outubro 
de 2012, passando a sua constituição a ser a abaixo indicada:

Júri n.º 3 (ARS Centro, Alentejo, Algarve, R. A. Açores, R. A Ma-
deira):

Vogais efetivos:
«Dr. Duarte Jorge Nunes da Silva — Chefe de Serviço de Radiodiag-

nóstico — Centro Hospitalar Tondela Viseu, E. P. E. [...]».

10 de abril de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.

206903058 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 988/2013
Por deliberações de 29 de janeiro e de 26 de março de 2013 do Conse-

lho Diretivo desta Instituição, precedendo procedimento concursal para 
ocupação de posto de trabalho da carreira e categoria de assistente téc-
nico, 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 a candidata Sílvia Andreia Ferreira Neves, para ingresso na carreira 
e categoria de assistente técnico, a exercer funções no Departamento de 
Recursos Humanos/AF de Formação e Desenvolvimento, no âmbito do 
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 

com efeitos à data de 25 de fevereiro de 2013, sendo posicionada 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.

2/04/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206903033 

 Deliberação (extrato) n.º 989/2013
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 E) 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 Nuno Miguel Malheiro Alves Pontes, 
para ingresso na carreira e categoria de assistente técnico, a exercer 
funções no Departamento de Gestão e Administração Geral/Unidade 
de Aprovisionamento, no âmbito do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., sendo posicionado na 1.ª posição re-
muneratória, 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.

2/04/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206903196 

 Despacho n.º 5488/2013
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 Sandra Patrícia 
Costa Morais, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 17,13 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.

206901827 

 Despacho n.º 5489/2013
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 Carmen Zita Carvalho Morais 
Magalhães, concluiu com sucesso o período experimental, com a ava-
liação final de 15,000 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 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206901705 

 Despacho n.º 5490/2013
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 Neuza Eliana Alves Ferreira, concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 18,125 
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.

206901779 




