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Presidente do Conselho Fiscal do Louletano Desportos Clube, 
1976 -1977.

Vogal da Comissão Diretiva do CDUL/EUL (Centro Desportivo Uni-
versitário de Lisboa/Estádio Universitário de Lisboa), 1976 -1977.

Vogal da Direção do Louletano Desportos Clube, 1975 -1976.
207053167 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 8386/2013
Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, e no uso 
das competências conferidas pelo n.º 3 do artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 82/2009, de 2 de abril, por despacho de 16 de maio de 2013 do 
Delegado de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado 
II — Gerês/Cabreira, Dr. José Manuel Carvalho Araújo, foi delegada 
na médica da Carreira Médica de Saúde Pública, Dr.ª Rosa Ana Puga 
Gándara, a exercer funções neste Agrupamento de Centros de Saúde, 
a competência para a prática dos atos médicos necessários à avalia-
ção das incapacidades da pessoa com deficiência em Junta Médica.

O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de maio de 2013.
11 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 

Manuel Castanheira de Oliveira.
207044987 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso (extrato) n.º 8243/2013

Alteração do Júri do procedimento concursal para recrutamento 
de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, para o preenchimento de 11 postos de 
trabalho da categoria de Assistente da carreira dos Técnicos Su-
periores de Saúde, ramo de Nutrição, dos mapas de pessoal dos 
Agrupamentos de Centros de Saúde da Administração Regional 
de Saúde do Centro, I. P.
Torna -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo da Admi-

nistração Regional de Saúde do Centro, I. P., de 6 de junho de 2013, foi 
autorizada a alteração da composição do Júri do procedimento concursal 
para recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para o preenchimento de 11 postos de 
trabalho da categoria de Assistente da carreira dos Técnicos Superiores 
de Saúde, ramo de Nutrição, dos mapas de pessoal dos Agrupamentos de 
Centros de Saúde da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., 
aberto pelo Aviso 18444/2011, publicado no Diário da República n.º 180, 
2.ª série, de 19 de setembro, em cumprimento do despacho da Senhora 
Secretária Geral do Ministério da Saúde que assim o determinou, pas-
sando o mesmo a ter a seguinte constituição:

Presidente do Júri: Susana Cristina Sinde Oliveira Gonçalves Lou-
renço, Assistente Principal de Saúde de Nutrição, do ACES Porto Orien-
tal, da ARS do Norte;

1.ª Vogal Efetiva: Isabel Alexandra Santos Paiva, Assistente Principal 
de Saúde de Nutrição, do ACES Porto Oriental, da ARS do Norte que 
substituíra a Presidente nas suas faltas e impedimentos;

2.ª Vogal Efetiva: Susana Marta Rodrigues Cardoso, Assistente Prin-
cipal de Saúde de Nutrição, do ACES Espinho/Gaia, da ARS do Norte;

1.º Vogal Suplente: Miguel Ângelo Silva Rego, Assistente Principal 
de Saúde de Nutrição do ACES Gondomar, da ARS do Norte;

2.º Vogal Suplente: Débora Isabel Fernandes Cláudio, Assistente 
Principal de Saúde de Nutrição do ACES Porto Oriental, da ARS do 
Norte.

11 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Centro, I. P., José Manuel Azenha 
Tereso.

207048559 

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

Aviso (extrato) n.º 8244/2013
1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 36 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, 

de 6 de abril, torna -se publica a lista unitária de ordenação final, depois 
de homologada por despacho de 23/05/2013, pelo Vogal do Conselho 
Diretivo da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., resultante do proce-
dimento concursal, para o preenchimento de 2 postos de trabalho na 
carreira e categoria de assistente técnico, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso 
n.º 14914/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 145 de 
28 de julho:

Lista de classificação final 

Número
ordem Nome Ordenação

final

1.ª Maria Carmo Campos Silva Raposeira  . . . . . . . 19,25
2.ª Célia Rosário Silva Fidalgo . . . . . . . . . . . . . . . . 16,75
3.ª Maria Isabel Campos Silva Colaço  . . . . . . . . . . 16,25
4.ª Maria Conceição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,25
5.ª Maria Conceição Correia da Luz . . . . . . . . . . . . 13,75
6.ª Fátima Maria Pinheiro Brás . . . . . . . . . . . . . . . . 12,75

 2 — A presente lista será afixada na ARSLVT, I. P., sita na AV. dos 
Estados Unidos da América n.º 75, e ficará também disponível na página 
eletrónica da ARSLVT, I. P. em www.arslvt.min -saude.pt

3 — Nos termos do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, da homologação da lista unitária de ordenação final deste 
concurso, cabe recurso hierárquico ou tutelar.

28 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.

207052113 

 Aviso (extrato) n.º 8245/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 21/02/2013 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, torna -se público que Sandra Eugénia 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 na categoria de enfermeiro, da carreira especial 
de enfermagem, no ACES de Lisboa Central, sendo o tempo de duração 
do período experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

24 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207050072 

 Aviso (extrato) n.º 8246/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 19/04/2013 e nos ter-

mos do disposto no n.º 6 do artigo12.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 Rui Vasco Costa Rodrigues Bispo con-
cluiu com sucesso o período experimental, na sequência da celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para 
a carreira especial de enfermagem, categoria de enfermeiro, no ACES 
Médio Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207052843 

 Aviso (extrato) n.º 8247/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/12/2012 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 Liliana Isabel Ferreira Borges concluiu 
com sucesso o período experimental, na sequência da celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para 
a carreira especial de enfermagem, categoria de enfermeiro no ACES 




