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 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 8872/2013
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 César Filipe Mo-
reira Magalhães, 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.

207044532 

 Despacho n.º 8873/2013
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 Maria Celeste de Oliveira Fonseca, 
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.

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

207070688 

 Despacho n.º 8874/2013
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 Júlia Teresa de Almeida Santos, concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 16,50 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.

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

207070971 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1435/2013
Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de 

27 -12 -2012:

Autorizada a consolidação da mobilidade interna na categoria de 
Luciana Isabel dos Santos Correia, Enfermeira, posicionada no nível 
15, da 1.ª posição remuneratória, do mapa de pessoal do Hospital Dis-
trital de Águeda, para o mapa de pessoal do Agrupamento de Centros 
de Saúde do Baixo Vouga I, desta Administração Regional de Saúde, 
com efeitos a 31.12.2012.

21 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. José 
Manuel Azenha Tereso.

207070111 

 Deliberação (extrato) n.º 1436/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde do Centro, I. P., de 20 de junho de 2013:

Autorizados os regimes de horário acrescido de 42 horas/semanais, 
pelo período de um mês, com efeitos a 01.07.2013, de acordo com o 

estipulado nos artigos 54.º e 55.º do Decreto -Lei n.º 437/91, de 08 de 
novembro, aos enfermeiros abaixo descriminados:

Unidade de Alcoologia
Maria João Ruas da Silva Ramos

Unidade de Desabituação
Cátia Sofia Lopes Marouvo Gonçalves

CRI de Aveiro
Ana Clara Lírio Morais

CRI de Coimbra
Leopoldina Monteiro Ferreira dos Santos
Nídia Raquel Pereira Rosa

CRI de Leiria
Ana Susete de Abreu Simões
25 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. José 

Manuel Azenha Tereso.
207074113 

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

Aviso (extrato) n.º 8599/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 05/03/2013 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 Filipa Maria 
Costa Sousa Araújo Morais Sarmento, concluiu com sucesso o perí-
odo 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 enfer-
magem, no ACES da Grande Lisboa XI — Cascais, sendo o tempo 
de duração do período experimental contado para efeitos da atual 
carreira e categoria.

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

207074932 

 Despacho (extrato) n.º 8875/2013
Por despacho da Diretora Executiva do ACES — Cascais, de 

22/05/2013, autorizada a prorrogação da redução do horário em tempo 
parcial, 17,5 horas semanais, por mais seis meses, de acordo com o 
previsto nos artºs 142.º, 144.º e 147.º da Lei n.º 59/2008 de 11/09, a 
Sandra Cristina Gomes Pinto, Assistente Principal de Saúde — Área de 
Psicologia Clínica, do mapa de pessoal do ACES — Cascais, a partir 
de 2/05/2013.

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

207073993 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 8600/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente,

da área de medicina geral e familiar da carreira especial médica

Nos termos dos n.º 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 28 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º 




