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n.º 2480/2013 (2.ª série), publicado no Diário da República n.º 36, de 
20 de fevereiro de 2013.

3 de maio de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à Gestão, 
Celeste Terêncio Silva.

206941436 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 6172/2013

Procedimento concursal comum para recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para o preenchimento de 90 postos de trabalho 
da carreira e categoria de Assistente Técnico do mapa de pessoal 
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., aberto por 
aviso n.º 23038/2010, publicado na 2.ª série do D.R, n.º 219, de 
11 de novembro.
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, em conjugação com o artigo 30.º do citado diploma, 
notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento concursal comum 
acima identificado, de que se encontra afixada nas instalações deste Ins-
tituto, bem como disponibilizada no portal desta Administração Regional 
de Saúde do Norte, I. P. (www.arsnorte.min -saude.pt), a calendarização 
para a realização da entrevista profissional de seleção (EPS).

6 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206945065 

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

Aviso (extrato) n.º 6173/2013
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 95/2011, de 17 de maio de 2011, aviso 
n.º 10926/2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 17 de setembro de 
2012, com a trabalhadora Rukssana Faruk Gadit, para preenchimento de 
um posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES VII de Amadora, com a renume-
ração definida nos termos do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, 
de 22 de setembro, e no Decreto -Lei n.º 122/2010 de 11 de novembro 
correspondente a 1.386,92 €.

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 Castelo Cecílio Lino Dias, Enfermeira do Agrupa-
mento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII, Amadora.

Vogais: Felicidade Maria Vieira Melo Próspero Martins, Enfermeira 
do Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII Amadora, 
que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria 
João Silva Bernardo Ferreira, Enfermeira Chefe do Agrupamento dos 
Centros de Saúde da Grande Lisboa VII Amadora.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

17 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.

206939517 

 Aviso (extrato) n.º 6174/2013
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 95/2011, de 17 de maio de 2011, aviso 
n.º.10926/2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2012, 
com a trabalhadora Anabela Ferreira Figueiredo, para preenchimento de 
um posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de 

enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES VII de Amadora, com a renume-
ração definida nos termos do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, 
de 22 de setembro, e no Decreto Lei n.º 122/2010 de 11 de novembro 
correspondente a 1.201,480 €.

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: Catarina Alvares Macedo Portilheiro, Enfermeira do Agru-
pamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII, Amadora

Vogais: Maria Adelaide Oliveira Verde Martins, Enfermeira do Agru-
pamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII Amadora, que 
substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Beatriz 
Mourão Grincho, Enfermeira Chefe do Agrupamento dos Centros de 
Saúde da Grande Lisboa VII Amadora;

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

17 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.

206939906 

 Aviso (extrato) n.º 6175/2013
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 95, de 17 de maio de 2011, aviso n.º 10926/2011, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, com efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com a 
trabalhadora Alexandra Maria do Couto Correia, para preenchimento de 
um posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES VII de Amadora, com a renume-
ração definida nos termos do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, 
de 22 de setembro, e no Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, 
correspondente a € 1431,66.

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: Maria Beatriz Mourão Grincho, enfermeira -chefe do 
Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII, Amadora.

Vogais: Regina Cristovam Simão, enfermeira do Agrupamento de 
Centros de Saúde da Grande Lisboa VII Amadora, que substituirá a 
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e José Cassiano Batista 
Navalhas, enfermeiro -chefe do Agrupamento dos Centros de Saúde da 
Grande Lisboa VII Amadora.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
no n.º 1 do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

17 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.

206937621 

 Aviso (extrato) n.º 6176/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-

tigo 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 publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, 
aviso n.º 10926/2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 17 de se-
tembro de 2012, com a trabalhadora Maria de Fátima Santos Ramalho 
Arrabaço, para preenchimento de um posto de trabalho da categoria de 
enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./
ACES VII de Amadora, com a renumeração definida nos termos do 
artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, e no Decreto-
-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a € 1610,620.

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: Maria João Bernardo Ferreira, enfermeira -chefe do Agru-
pamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII, Amadora.

Vogais: José Cassiano Baptista Navalhas, enfermeiro -chefe do Agru-
pamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII Amadora, que 




