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Dra. Carolina Maria Reis Teixeira, Assistente Graduada Sénior da 
Carreira Médica de Saúde Pública.

Vogais suplentes:
Dra. Ana Maria Fernandes Tato Aguiar, Assistente Graduada Sénior 

da Carreira Médica de Saúde Pública;
Dr. Eduardo José Soares Esteves Gouveia, Assistente da Carreira 

Médica de Saúde Pública.

Este despacho produz efeitos a partir de 11 de março de 2013.
15 -04 -2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 

Castanheira de Oliveira.
206913961 

 Despacho n.º 5776/2013
Por despacho de 29 de outubro de 2012 do Vogal do Conselho Diretivo da 

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, no 
âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equiparação a bolseiro 
à enfermeira Maria Elisabete Marques Rodrigues, a exercer funções no 
Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave — Guimarães/Vizela/Terras 
de Basto, para a realização do tempo letivo do Mestrado em Enfermagem 
de Saúde Infantil e Pediatria, promovido pela ESE do Porto, nos períodos 
de 2012 -10 -20 a 2013 -01 -26 e de 2013 -04 -08 a 2013 -06 -29, na modalidade 
de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de 25 horas semanais.

15 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206913061 

 Despacho n.º 5777/2013
Por despacho da Delegada de Saúde Regional do Norte, Dra. Maria 

Neto de Miranda Araújo, datado de 20 de março 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 das 6.ª e 10.ª Juntas Médicas de 
Avaliação do Grau de Incapacidade de deficientes civis da área geográ-
fica correspondente à Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
de acordo com o abaixo discriminado:

A Junta Médica n.º 6 funciona na Rua Visconde Barreiros, 4470 -151 
Maia, para atender os utentes do concelho da Maia, sendo integrada pelos 
seguintes elementos:

Junta Médica n.º 6
Presidente: Dr. Rui Manuel Gomes dos Santos, Assistente Graduado 

Sénior da Carreira Médica de Saúde Pública.
Vogais efetivos:
Dra. Laurinda Pereira de Queirós, Assistente Graduada da Carreira 

Médica de Saúde Pública;
Dr. Carlos Jorge Cardoso Valente, Assistente Graduado da Carreira 

Médica de Saúde Pública.

Vogais suplentes:
Dra. Maria Helena Reis Marques Teixeira, Assistente Graduada da 

Carreira Médica de Saúde Pública;
Dr.ª Isabel Cristina Ramos Silva Andrade, Assistente da Carreira 

Médica de Saúde Pública.

A Junta Médica n.º 10 funciona na Rua da Misericórdia, s/n, 4460 -563 
Valongo, para atender os utentes do concelho de Valongo, sendo integrada 
pelos seguintes elementos:

Junta Médica n.º 10
Presidente: Dra. Ângela Salette de Menezes Alves, Assistente Gra-

duada Sénior da Carreira Médica de Saúde Pública.
Vogais efetivos:
Dra. Maria Manuela Ribeiro de Almeida Garrido Pais, Assistente 

Graduada da Carreira Médica de Saúde Pública;
Dra. Magda Marília Afonso Camacho Reis, Assistente Graduada da 

Carreira Médica de Saúde Pública.

Vogais suplentes:
Dr.ª Rosabela da Silva Dias Baptista, Assistente Graduada da Carreira 

Médica de Saúde Pública.
Dra. Isabel Cristina Ramos Silva Andrade, Assistente da Carreira 

Médica de Saúde Pública;

O presente despacho produz efeitos a partir de 21 de março de 2013.
15 -04 -2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 

Castanheira de Oliveira.
206913864 

 Despacho n.º 5778/2013
Por despacho de 25 de outubro de 2012 do Vogal do Conselho Dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano 
Oliveira, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equi-
paração a bolseiro à Assistente de Clínica Geral Helena Paula Beça, 
a exercer funções no Agrupamento de Centros de Saúde do Grande 
Porto VIII — Espinho/Gaia, para frequência do curso do Mestrado em 
Cuidados Paliativos, promovido pela Universidade Católica do Porto, 
no período de 2012 -10 -18 a 2013 -07 -31, na modalidade de ausência a 
tempo parcial, pelo limite máximo de 16 horas semanais.

15 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206913159 

 Despacho n.º 5779/2013
Por despacho de 16 de abril 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 Alexandra Sofia França da Silva, 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
17,57 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 técnico superior.

18 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206917906 

 Despacho n.º 5780/2013
Por despacho de 21 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 Ana Patrícia Sêco Sousa, concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 16,23 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.

18/04/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206918684 

 Despacho n.º 5781/2013
Por despacho de 16 de abril 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 remis-
são do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público 
que Cidália Costa Noversa, concluiu com sucesso o período experimental, com 
a avaliação final de 17,57 valores, na sequência da celebração do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto pú-
blico, para o desempenho de funções da carreira/categoria de técnico superior.

18/04/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206917939 

 Despacho n.º 5782/2013
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 Rosa Maria Ferreira da Silva, concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 16,20 va-
lores, 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.

18 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206919234 

 Despacho n.º 5783/2013
Por despacho de 18 de abril 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 Teresa Silva Moura Azevedo, 
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concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
12,4 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.

19 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206918473 

 Despacho n.º 5784/2013
Por despacho de 18 de abril 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 Ana Cristina Correia Marques, concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 17,6 va-
lores, 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.

19 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206918457 

 Despacho n.º 5785/2013
Por despacho de 18 de abril 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 
Tavares Silva Santos, concluiu com sucesso o período experimental, 
com a avaliação final de 16,73 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 técnico superior.

19 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206917785 

 Despacho n.º 5786/2013
Por despacho de 26 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 8 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 3 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Nicolau David 
Miguel, concluiu sem sucesso o período experimental, na sequência 
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com este instituto público, para o desempenho de fun-
ções da carreira/categoria de assistente técnico, conforme Deliberação 
(extrato) n.º 1024/2012, publicada, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 144, de 26 de julho.

19 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206918384 

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

Aviso (extrato) n.º 5780/2013
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 8219/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 66, de 4 de abril de 2011, 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 João 
Costa Fidalgo, para o preenchimento de um posto de trabalho da car-
reira/categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ACES Lisboa Ocidental 
e Oeiras, ficando posicionada entre a 2.ª e 3.ª posição remuneratória, no 
nível entre 7 e 8 da tabela única remuneratória da carreira de assistente 
técnico, com a remuneração correspondente a € 799,84.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.os 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Antónia Rijo Milheiro Marques Aparício, assistente téc-
nica, coordenadora da UAG do ACES de Lisboa Ocidental e Oeiras.

Vogais efetivos: Judite Salvaterra Pereira, assistente técnica colocada 
na UAG do ACES de Lisboa Ocidental e Oeiras, que substituirá a pre-
sidente nas suas faltas ou impedimentos, e Ana Maria Oliveira Morais, 
assessora superior da carreira técnica superior de saúde — ramo de 
laboratório do ACES de Lisboa Ocidental e Oeiras.

Vogais suplentes: Mário Alcino Roque Fernandes e Teresa Alexandra 
Nunes de Campos Pereira, assistentes técnicos colocados na UAG do 
ACES de Lisboa Ocidental e Oeiras.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, conjugado com o n.º 1 da cláusula 6.ª do acordo coletivo 
de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e regulamento de extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

10 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206915808 

 Aviso (extrato) n.º 5781/2013
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 8219/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 66, de 04 de abril de 2011, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 01 de março de 2013, com o trabalhador Augusto José 
Esteves, para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira/catego-
ria de Assistente Técnico do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ ACES Lezíria, ficando posicionada 
entre 2.ª e 3.ª na posição remuneratória, no nível remuneratório entre 7 e 
8, da tabela única remuneratória da carreira de Assistente Técnico, com 
a remuneração correspondente no valor de 817,00 €.

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: Artur Raúl Vieira Fontes José Barbosa, Assistente Gra-
duado da carreira de Medicina Geral e Familiar;

Vogais efetivos: Paula Alexandra Santos Malaquias, da carreira/ca-
tegoria de Assistente Técnico, que substituirá a Presidente nas suas 
faltas ou impedimentos, e Maria Inês Fernandes Ribeiro Figueiredo, 
da carreira/categoria de Assistente Técnico.

Vogais suplentes: Maria de Fátima Costa Ventura Sousa Salvaterra, 
da carreira/categoria de Assistente Técnico, e Vânia Sofia Carvalho 
Crispim, da carreira/categoria de Assistente Técnico.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro, conjugado com o n.º 1, da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo 
de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

11 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206916431 

 Aviso (extrato) n.º 5782/2013
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 66, de 04 de abril de 2011, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 
partir de 01 de março de 2013, com a trabalhadora Eugénia Maria Florindo 
Ricardo, para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira/ca-
tegoria de Assistente Técnico do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP/ ACES do Estuário do 
Tejo, ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória, no nível 5.º de 
acordo com a tabela única remuneratória da carreira de Assistente Téc-
nico, ficando a auferir a remuneração correspondente no valor de 683,13€.

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 Eduarda Gregório Lopes Tralha, Médica;
Vogais efetivos: Ana Maria Chaparro Pinheiro Vaz Antunes Capucha, 

Assistente Técnica, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impe-
dimentos, e Maria Benedita Jesus Santos, Enfermeira Chefe;




