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Branco Vieira da Costa Ferreira, 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, 
IP/ ACES do Estuário do Tejo, ficando posicionada entre a 4.ª e a 5.ª, 
na posição remuneratória, no nível entre o 9.º e o 10.º da tabela única 
remuneratória da carreira de Assistente Técnico, ficando a auferir a 
remuneração correspondente no valor de 923,42€.

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: Carlos Manuel Agostinho Sousa, Diretor Executivo;
Vogais efetivos: Carla Teresa Munhoz Pinheiro, Responsável da Uni-

dade de Apoio à Gestão, que substituirá o presidente nas suas faltas ou im-
pedimentos, e Isabel Maria Marques Pereira Marques, Assistente Técnica;

Vogais suplentes: Rui Manuel Gomes Sabino, Assistente Técnico e 
Maria de Lurdes Domingos Quintas, Técnica Superior.

O período experimental inicia -se com a celebração do referido 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.

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.

206915865 

 Aviso (extrato) n.º 5840/2013
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 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 o trabalhador Fernanda Maria 
Fonseca da Silva, para o preenchimento de um posto de trabalho da 
carreira/categoria de Assistente Técnico do mapa de pessoal da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES de Lisboa 
Norte, ficando posicionada entre a 4.ª e 5.ª posição remuneratória, no 
nível entre 9 e 10 da tabela única remuneratória da carreira de Assistente 
Técnico, com a remuneração correspondente no valor de 923,42€,

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 Isabel Branco Matos, Assistente Técnica
Vogais efetivos: Albertino Santos Duarte, Técnico Superior e Respon-

sável pela UAG, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedi-
mentos, e Lídia Assunção Esteves Galhano, Coordenadora Técnica;

Vogais suplentes: Carla Isabel dos Santos Almeida, Assistente Técnica 
e Natalia da Conceição Fernandes Rebouta, Assistente Técnica.

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.

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

206917606 

Vogais efetivos: Célia Maria Rosa Augusto Simão, Assistente Téc-
nico da carreira de Assistente Técnico, que substituirá o presidente nas 
suas faltas ou impedimentos e Sandra Maria Barreto Vilela, Assistente 
Técnico da carreira de Assistente Técnico;

Vogais suplentes: Luísa Maria Martins Santos Carvalho, Assistente 
Técnico da carreira de Assistente Técnico e Ana Maria Justino Rodrigues 
Santos, Assistente Técnico, da carreira 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.

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

206918579 

 Aviso (extrato) n.º 5842/2013
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 por aviso 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 Vanessa Andreia 
de Carvalho Martins, para o preenchimento de 1 posto de trabalho da 
carreira/categoria de Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES 
Lisboa Central, ficando posicionada 2.ª posição remuneratória, no nível 7 
da tabela única remuneratória da carreira de Assistente Técnico, com 
a remuneração correspondente a 789,54€ (setecentos e oitenta e nove 
euros e cinquenta e quatro cêntimos).

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 Odete Antunes Capucha, Coordenador Técnico, da 
carreira de Assistente Técnico;

Vogais efetivos: Paula Cristina Cerqueira Martins, Assistente Técnico 
da carreira de Assistente Técnico, que substituirá o presidente nas suas 
faltas ou impedimentos e João Carlos Pinheiro Porteiro, Assistente 
Técnico da carreira de Assistente Técnico;

Vogais suplentes: Helena Maria Pedrosa Gonçalves, Assistente Téc-
nico da carreira de Assistente Técnico e Maria Cecília Figueiredo Torres, 
Assistente Técnico, da carreira 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.

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

206919031 

 Aviso (extrato) n.º 5841/2013
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 por aviso 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 da Conceição 
Daniel Baptista Esteves, para o preenchimento de 1 posto de trabalho da 
carreira/categoria de Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ACES Lisboa 
Central, ficando posicionada na 7.ª posição remuneratória, no nível 12 
da tabela única remuneratória da carreira de Assistente Técnico, com a 
remuneração correspondente a 1047,00€ (mil e quarenta e sete euros).

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 de Lurdes Marques Lopes Teixeira Alves, Assistente 
Técnico, da carreira de Assistente Técnico;

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 5843/2013

Notificação de candidatos oficiosos ao procedimento concursal 
comum aberto pelo Aviso n.º 3422/2013, publicado

no Diário da República, 2.ª série, N.º 48, de 8 de março de 2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 28.º, conjugado com 

a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e n.º 1 alínea d) do artigo 31.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam  -se os candidatos co-
locados em situação de mobilidade especial cuja candidatura ao acima 
identificado procedimento concursal, foi oficiosamente promovida pela 
entidade gestora da mobilidade, através do Sistema SIGAME, para que, 
em querendo manter a sua candidatura, apresentarem no prazo de 5 dias 
úteis, a contar da data de publicação deste aviso no Diário da República, 
os documentos referidos no n.º 13 do aviso de abertura.

2 — Os mencionados documentos deverão ser remetidos por correio 
ou entregues pessoalmente no Expediente do INFARMED, I. P., sito 
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na Avenida do Brasil, 53, 1749 -004 Lisboa, (das 9.30 às 12:30 e das 
14.30 às 17.00).

3 — Relação dos candidatos cuja candidatura ao presente procedi-
mento concursal foi oficiosamente promovida:

António Alexandre Costa Brito
Bruno Alexandre Fernandes da Silva
Carlos Alberto Correia de Almeida
Celso Mirotes Nunes
César Miguel Soares Ferreira
Francisco Alves Poiares
João Manuel Calado Marques
João Pedro Fragoso Cardoso
João Rómulo da Fonseca Duarte
José Carlos Adolfo Tavares
José Manuel Lopes Antunes
José Maria Nunes Reis
Mário dos Santos Luís
Mário Nuno Matos Rodrigues
Nuno Paulo Henriques Neves
Paulo Alexandre Augusto Sousa

2 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Eurico 
Castro Alves.

206920076 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Secretaria-Geral

Aviso n.º 5844/2013
A Secretaria -Geral do Ministério da Educação e Ciência pretende 

recrutar mediante mobilidade interna na categoria, dois técnicos su-
periores, nos termos do disposto no artigo 59.º e seguintes da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual, para o exercício 
de funções na Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações 
Nucleares (COMRSIN).

I — Caracterização da oferta:
Tipo de oferta: Mobilidade interna.
Carreira e categoria: Técnico superior.
Grau de complexidade: 3
Remuneração: a auferida na atual categoria de origem, nos termos da 

alínea d ) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro 
(Lei do Orçamento do Estado para 2013).

II — Caracterização do posto de trabalho/Perfil pretendido:
Referência 1) — 1 posto de trabalho destinado ao desempenho de 

funções inerentes ao conteúdo funcional da carreira de técnico superior, 
nomeadamente:

Funções de investigação, estudo, conceção e adaptação de métodos 
e aplicação de normas, traduzidas essencialmente na interpretação da 
legislação na área do direito nuclear, radiológico e das radiações, na 
emissão de informações e pareceres sobre idêntica matéria, e na ela-
boração de projetos legislativos na área do direito nuclear, radiológico 
e das radiações.

Referência 2) — 1 posto de trabalho destinado ao desempenho de 
funções inerentes ao conteúdo funcional da carreira de técnico superior, 
nomeadamente, a realização de auditorias, inquéritos e elaboração de 
relatórios técnicos nas áreas da energia nuclear e das radiações.

III — Requisitos de admissão:
a) Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo inde-

terminado previamente estabelecida;
b) Ser detentor da carreira de técnico superior;
c) Estar habilitado com licenciatura:
Referência 1) Licenciatura em direito
Referência 2) Licenciatura em física ou em engenharia física

Requisitos preferenciais:
Referências 1) — Experiência e conhecimento da legislação comu-

nitária em matérias relacionadas com a energia nuclear e das radiações, 
quer por ter frequentado cursos neste domínio, quer por ter estagiado 
ou trabalhado em instituições que desenvolvem atividades nestas áreas.

Bons conhecimentos de inglês falado e escrito e conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador.

Referência 2) — Experiência nas áreas da energia nuclear e das radia-
ções, quer por ter frequentado cursos neste domínio, quer por ter estagiado 
ou trabalhado em instituições que desenvolvem atividades nestas áreas.

Bons conhecimentos de inglês falado e escrito e conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador.

IV — Local de trabalho:
Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares 

(COMRSIN) — Palácio das Laranjeiras, Estrada das Laranjeiras, 205, 
1649 -018 Lisboa

V — Prazo e forma de apresentação das candidaturas:
Os interessados devem formalizar a candidatura, no prazo de 15 dias 

úteis contados da data da publicação do presente aviso, mediante requeri-
mento dirigido ao Secretário -Geral do Ministério da Educação e Ciência, 
Av. 5 de Outubro, 107, 1069 -018 Lisboa, na qual conste a identificação 
da referência do posto de trabalho a que se candidata, a modalidade de 
relação jurídica que detém, a carreira e ou categoria, a posição e o nível 
remuneratório, devendo ser acompanhado de curriculum vitae detalhado, 
datado e assinado, fotocópia dos documentos comprovativos das habi-
litações literárias e profissionais, do endereço eletrónico e declaração 
emitida pelo serviço onde o candidato exerce funções, da qual conste a 
identificação da relação jurídica de emprego público de que é titular, a 
categoria, a posição e o nível remuneratório.

A presente oferta de emprego público será igualmente publicitada em 
www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte ao da presente publicação.

VI — Seleção:
Avaliação curricular e entrevista profissional.
26 de abril de 2013. — O Secretário -Geral do Ministério, António 

Raúl da Costa Torres Capaz Coelho.
206927723 

 Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho n.º 5833/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, pelo Decreto -Lei n.º 15 -A/99, de 
19 de janeiro e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de julho, publica-
-se a classificação profissional atribuída, por meu despacho, no uso 
das competências próprias previstas naqueles diplomas, ao professor a 
seguir indicado, que concluiu o Curso de Profissionalização em Serviço, 
com aproveitamento, na Universidade Aberta, nos termos Despacho 
n.º 10151/2009, de 2 de abril, publicado no Diário da República de 
16 de abril, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 4037/2010, 
de 1 de março, publicado no Diário da República de 5 de março.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2010. 

Nome Disciplina curricular do ensino 
vocacional da Música

Classificação 
profissional

(valores)

Leonel Magalhães Fernandes . . . M24 — Violino . . . . . . 13,5

 17 de abril de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.

206922814 

 Despacho n.º 5834/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-

Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 345/89, de 11 de outubro, publica-se a classificação profissional 
atribuída, por meu despacho de hoje, no uso das competências próprias 
previstas naqueles diplomas, à professora do ensino público a seguir 
indicada, que concluiu com aproveitamento, no ano letivo de 1992-1993, 
o 1.º ano da profissionalização em serviço, tendo ficado dispensada do 
2.º ano da profissionalização em serviço, ao abrigo do disposto no n.º 1 
do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 287/88, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 345/89.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 1993. 




