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 Despacho n.º 8244/2013
Por despacho de 4 de junho 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 Paula Cristina 
Resende Santos, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 18,5 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.

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

207044273 

 Despacho n.º 8245/2013
Por despacho de 4 de junho 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 Justino da Silva Cândido, concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 17,50 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 assistente técnico.

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

207044516 

 Despacho n.º 8246/2013
Por despacho de 4 de junho 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 Maria Antónia 
Ferreira Moreira concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 17,00 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.

06/06/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207044484 

 Despacho n.º 8247/2013
Por despacho de 4 de junho 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 Rosa Maria Catarino Morais concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 16,9 va-
lores, 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.

11/06/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207044557 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 8090/2013
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 n.º 450/2013, publicado no 
D.R., 2.ª Série, n.º 6, de 9 de janeiro, foi celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de abril 
de 2013, com a Dr.ª Inês Rodrigues Bastos da Graça Pedro, na categoria 
de Assistente de Ortopedia, da carreira especial médica — área hospita-
lar, ficando a auferir a remuneração base mensal ilíquida de € 2746,24. 
(dois mil setecentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), 
correspondente ao nível remuneratório 45, 1.ª posição remuneratória.

Esta contratação tem um período experimental de 90 dias, de acordo 
com o artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 04 -08.

12 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

207043755 

 Aviso (extrato) n.º 8091/2013
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 450/2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2013, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com efeitos a 1 de junho de 2013, com a Dr.ª Maria das Nieves 
Leal Lucas, na categoria de assistente de patologia clínica, da carreira 
especial médica — área hospitalar, ficando a auferir a remuneração base 
mensal ilíquida de € 2746,24, correspondente ao nível remuneratório 
45, 1.ª posição remuneratória.

Esta contratação tem um período experimental de 90 dias, de acordo 
com o artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.

12 de junho de 2013 — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

207043714 

 Aviso (extrato) n.º 8092/2013
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 n.º 450/2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 
1 de abril de 2013, com a Dr.ª Maria Campos Lobo Pimentel, na categoria 
de assistente de anestesiologia, da carreira especial médica — área hospi-
talar, ficando a auferir a remuneração base mensal ilíquida de € 2746,24 
(dois mil setecentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), 
correspondente ao nível remuneratório 45, 1.ª posição remuneratória.

Esta contratação tem um período experimental de 90 dias, de acordo 
com o artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.

12 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

207043593 

 Aviso (extrato) n.º 8093/2013
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 n.º 450/2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a 1 de abril de 2013, com o Dr. José António de Campos 
Martins, na categoria de Assistente de Ortopedia, da carreira especial 
médica — área hospitalar, ficando a auferir a remuneração base mensal 
ilíquida de € 2.746,24. (dois mil setecentos e quarenta e seis euros e 
vinte e quatro cêntimos), correspondente ao nível remuneratório 45, 
1.ª posição remuneratória.

Esta contratação tem um período experimental de 90 dias, de acordo 
com o artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 04 -08.

12 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

207043682 

 Aviso (extrato) n.º 8094/2013
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 n.º 450/2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a 1 de maio de 2013, com o Dr. António Tavares Pereira 
Sousa Seco, na categoria de assistente de ortopedia, da carreira especial 
médica — área hospitalar, ficando a auferir a remuneração base mensal 
ilíquida de € 2746,24. (dois mil setecentos e quarenta e seis euros e 
vinte e quatro cêntimos), correspondente ao nível remuneratório 45, 
1.ª posição remuneratória.

Esta contratação tem um período experimental de 90 dias, de acordo 
com o artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.

13 de junho de 2013 — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

207043974 

 Aviso (extrato) n.º 8095/2013
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 n.º 450/2013, publicado no 
D.R., 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro, foi celebrado contrato de trabalho 




