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 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 5827/2013
Por despacho de 16 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 Susana Maria de Carvalho Gomes, 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
15,10 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.

206917955 

 Despacho n.º 5828/2013
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 Sílvia Natália Torres da Silva, 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
15,50 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.

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

206917963 

 Despacho n.º 5829/2013
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 Isilda Fátima 
Machado Maia, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 17,73 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 assistente técnico.

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

206919104 

 Despacho n.º 5830/2013
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 Alice Cândida Ferreira Faria Santos, 
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.

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

206918821 

 Despacho n.º 5831/2013
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 Jorge Albano Araújo Pinho Brandão, 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
15,90 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.

206917833 

 Despacho n.º 5832/2013
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 Artur Santos Bonfim, concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 17,97 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.

19/04/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206917703 

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

Aviso (extrato) n.º 5837/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 22/02/2013 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 Ângelo Marques 
Braz, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da 
celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado 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 XI — Cascais, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

206922782 

 Aviso (extrato) n.º 5838/2013
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 
Manuela Mota Redol Rodrigues, para o preenchimento de um posto de 
trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico do mapa de pessoal 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ ACES 
Lezíria, ficando posicionada na 3.ª posição remuneratória, no nível 8 da 
tabela remuneratória única da carreira/categoria de Assistente Técnico, 
com a remuneração base no valor de 837,60 €.

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: António João Barroso Silva, Assistente Graduado da 
carreira de Medicina Geral e Familiar;

Vogais efetivos: Amélia Anderson Serrão de Faria, da carreira/cate-
goria de Assistente Técnico, que substituirá a Presidente nas suas faltas 
ou impedimentos, e Ana Mafalda Nascimento Fernandes Santos Dias 
Machado, da carreira/categoria de Assistente Técnico.

Vogais suplentes: Ana Margarida Vítor Gonçalves Seco Simões, 
da carreira/categoria de Assistente Técnico, e Paula Maria Nogueira 
Carvalho, 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, conju-
gado 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.

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

206917039 

 Aviso (extrato) n.º 5839/2013
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 Arlete 




