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Câmara Municipal do Barreiro;
Câmara Municipal de Grândola.

O presente revoga o despacho a que se refere o Aviso n.º 10076/2011, 
de 21 de abril de 2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 86, de 4 de maio de 2011.

20 de maio de 2013. — O Vice -Presidente da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Joaquim 
Sardinha.

206982706 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 6899/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Re-

gulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de 
Provimento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hos-
pitalar, aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deli-
beração do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P., de 9 de maio de 2013, homologada a lista de classificação 
final dos candidatos, no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de 
consultor da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 
(2.ª série), publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, 
da área profissional abaixo indicada:

Imunohemoterapia — Júri n.º 1 (ARS Norte e Centro)
Dra. Ana Paula Braga Barbosa — Aprovado
Dra. Ana Paula de Assunção Benevides Rodrigues — Aprovado
Dra. Cristina Maria Rebocho Caeiro — Aprovado
Dr. Fernando Manuel Ferreira Araújo — Aprovado
Dr. Fernando Miguel Ribeiro de Jesus — Aprovado
Dra. Inês Maria Carneiro Fontes — Aprovado
Dra. Isabel Maria Correia Fernandes Simões — Desistiu
Dra. Maria Alcídia Barreiros Pinheira — Aprovado
Dra. Susana Maria Roncon Sousa — Aprovado
Dra. Teresa Maria Leal Campos Ferreira — Aprovado
Dra. Virgínia Helena do Valle Teixeira Caetano — Aprovado

De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado, 
a data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados cons-
tantes desta lista reporta -se a 20 de fevereiro de 2013, data da publi-
cação da primeira lista da presente área profissional, conforme o aviso 
n.º 2479/2013 (2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 36, de 20 de fevereiro de 2013.

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

206979337 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 6858/2013
Por despacho de 10 de abril de 2013 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 ao enfermeiro José Paulo Cunha Costa, a exercer funções no 
Agrupamento de Centros de Saúde de Trás -os -Montes — Alto Tâmega e 
Barroso, para frequência do Curso de Pós -Licenciatura de Especialização 
em Enfermagem de Reabilitação, promovido pela Escola Superior de 
Enfermagem Dr. José Timóteo, no período de 2013 -09 -23 a 2014 -03 -30, 
na modalidade de ausência a tempo inteiro.

16 -04 -2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206982722 

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

Aviso (extrato) n.º 6900/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 15/03/2013 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 Sónia Marisa 
Santos Martins concluiu com sucesso o período experimental, na se-
quência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, IP, para desempenho de funções correspondentes 
à carreira/categoria de enfermeira, no ACES da Arrábida, sendo que o 
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

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

206974541 

 Aviso (extrato) n.º 6901/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 05/02/2013 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 Susana Guedes 
Pereira, concluiu com sucesso o período experimental, 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 correspondentes à 
carreira/categoria de enfermeira, no ACES da Arrábida, sendo que o 
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

8 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.

206978284 

 Aviso (extrato) n.º 6902/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 11/02/2013 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 André Filipe Silva 
Santos Ó Lima, concluiu com sucesso o período experimental, na se-
quência 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 assistente operacional, no ACES 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.

206973991 

 Aviso (extrato) n.º 6903/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 03/12/2012 e nos ter-

mos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-
vereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 
22 de setembro, torna -se público que Maria da Assunção Cardoso Ma-
chado Rodrigues, concluiu com sucesso o período experimental, 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 categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Grande 
Lisboa I — Lisboa Norte, 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.

206980519 

 Centro Hospitalar do Oeste
Declaração de retificação n.º 631/2013

Por ter sido publicado com inexatidão o aviso (extrato) n.º 6252/2013, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de 14 de maio de 2013, retifica-
-se que onde se lê «Maria Amanda Borges Ferreira.» deve ler -se «Maria 
Armanda Borges Ferreira.».

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

206981037 

 Deliberação (extrato) n.º 1190/2013
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar 

de 21 de fevereiro de 2013, foi autorizada a rescisão do Contrato de 




