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 Aviso (extrato) n.º 6765/2013
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 90, de 04 de maio de 2012, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 06 de maio de 2013, com o trabalhador Miguel 
Cunha Albuquerque, para o preenchimento de um posto de trabalho da 
carreira/categoria de Assistente Operacional do mapa de pessoal da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/Serviços de 
Âmbito Regional, ficando posicionado na 3.ª e 4.ª posição remuneratória, 
no nível 3 e 4 da tabela única remuneratória da carreira de Assistente 
Operacional, com a remuneração correspondente a 621,34€.

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: Renato Martins Fernandes, Assistente Operacional, da 
carreira Assistente Operacional dos Serviços de Âmbito Regional da 
ARSLVT, IP.

1.º Vogal Efetivo: Carlos Manuel dos Santos Vicente, Assistente 
Operacional da carreira de Assistente Operacional dos Serviços de 
Âmbito Regional da ARSLVT, IP, que substituirá o presidente nas suas 
faltas ou impedimentos.

2.º Vogal Efetivo: José António Conceição Lima, Assistente Opera-
cional da carreira de Assistente Operacional dos Serviços de Âmbito 
Regional da ARSLVT. IP

1.º Vogal Suplente: Ana Luísa Dias Gaspar, Assistente Técnico da 
carreira de Assistente Técnico no Departamento de Recursos Humanos, 
da ARSLVT. IP

2.º Vogal Suplente: Carla Marina Limpo Paulino, Assistente Técnica 
da carreira de Assistente Técnico no Departamento de Recursos Huma-
nos, da ARSLVT. IP

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

6 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel 
Ventura Alexandre.

206970678 

 Aviso (extrato) n.º 6766/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 14/02/2013 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 Catarina Verdade 
Couto Trindade Diniz Ferreira, concluiu com sucesso o período experi-
mental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na 
carreira/categoria de técnico superior, área de Aprovisionamento, no 
ACES da Grande Lisboa II — Lisboa Oriental, sendo que o tempo 
de duração do período experimental é contado para efeitos da atual 
carreira e categoria.

9 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206973107 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 6767/2013
Em cumprimento do estabelecido no artigo 24.º da Portaria 

n.º 207/2011, de 24 de maio e para conhecimento dos interessados, se 
publica a lista de classificação final, homologada por deliberação do Con-
selho de Administração deste Centro Hospitalar, de 8 de maio de 2013, 
do procedimento concursal simplificado de recrutamento médico para 
um Assistente de Ginecologia/Obstetrícia, da carreira especial médica, 
área hospitalar, aberto por aviso n.º 450/2013 — Ref. D, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 09 de janeiro de 2013:

1.º Cátia Patrícia Pinto Carnide  — 18,65 valores;
2.º Maryjo Marques Branquinho — 17,30 valores;
3.º Rita Marquez Passarinho — 17,15 valores.

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista será afixada no Serviço de Gestão de Pessoal e Recursos 

Humanos, Hospital de Caldas da Rainha, e publicitada na página ele-
trónica deste Centro Hospitalar (www.tvedras.pt).

Da homologação cabe recurso, com efeitos suspensivos, a interpor 
no prazo de 10 dias úteis a contar desta publicação.

14 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206969017 

 Direção-Geral da Saúde

Aviso n.º 6768/2013

Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho 
da carreira e categoria de técnico superior (área de Biologia) 
para o mapa de pessoal da Direção -Geral da Saúde, aberto pelo 
aviso n.º 2856/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 41, de 27/02/2013.
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.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, publica -se a lista unitária de ordenação 
final homologada, por meu despacho de 7 de maio de 2013, do proce-
dimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho 
da carreira e categoria de técnico superior (área de biologia) para o mapa 
de pessoal da Direção -Geral da Saúde, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado a constituir por contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo 
aviso n.º 2856/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, 
de 27 de fevereiro de 2013.

Lista de ordenação final dos candidatos 

Posição Candidato admitido Classificação

1.º Vítor Manuel Antunes Martins  . . . . . . 17,86 valores

 7 de maio de 2013. — O Diretor -Geral, Francisco George.
206971399 

 Despacho n.º 6707/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do 
artigo 17.º da lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que, 
na sequência do meu despacho datado de 6 de maio de 2013, foi au-
torizada a consolidação definitiva da mobilidade interna da assistente 
graduada, área de medicina geral e familiar, da carreira especial médica, 
Regina Maria Ferreira de Carmona e Silva, nos termos do artigo 64.
º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pela Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo que vai ser celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 
1 de maio de 2013, integrando um posto de trabalho do mapa de pessoal 
desta Direção -Geral, sendo mantida a mesma posição remuneratória do 
serviço de origem, INFARMED — Autoridade Nacional do Medica-
mento e Produtos de Saúde, I. P.

6 de maio de 2013. — O Diretor -Geral, Francisco George.
206971293 

 Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Aviso n.º 6769/2013
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 Aviso 13367/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, de 9 de outu-
bro de 2012, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de abril de 2013, 
com a trabalhadora Anabela Santos Silva, para preenchimento de um 
posto de trabalho na carreira de Técnico Superior, para a área finan-
ceira, do mapa de pessoal do INEM, I. P., com remuneração defi-
nida pela 2.ª posição remuneratória, da carreira de Técnico Superior, 
correspondente ao 15 nível remuneratório da tabela única 1201,48€.




