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da República, 2.ª série, n.º 21, de 31 de janeiro de 2005, da área 
profissional abaixo indicada:

Ginecologia/obstetrícia — Júri n.º 2 (ARS Norte)

Dr.ª Maria Fátima Carvalheda Domingues Ferreira Maia.
Dr.ª Maria João Aguiar Rocha Ferreira Andrade Diogo.
Dr.ª Maria Joaquina Monteiro Baltazar Branco.
Dr.ª Maria José Gonçalves Pires Costa.
Dr.ª Maria José Teixeira Mendes.
Dr.ª Maria Manuela Gomes de Pinho Alves.
Dr.ª Maria Marcelina Gomes Linhares Duarte Carrilho.
Dr.ª Maria Sofia Dantas Pinto Lobo Xavier.
Dr. Pedro Tiago Sobrinos Guimarães Silva.
Dr.ª Rosa Paula Martins da Silva Sampaio.

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 24 de junho de 2013, data da publica-
ção da primeira lista da presente área profissional, conforme o aviso 
n.º 8019/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 119, de 
24 de junho de 2013.

2 de julho de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à Gestão, 
Celeste Terêncio Silva.

207100495 

 Aviso n.º 9132/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-

lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 28 de junho 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:

Ginecologia/Obstetrícia — Júri n.º 3 (ARS Centro)
Dr.ª Alice Fátima Dias de Sousa e Castro — Aprovado.
Dr.ª Ângela Reis Félix Moita — Aprovado.
Dr.ª Cremilda Maria Sucena Sousa e Castro — Aprovado.
Dr.ª Elisabete Ordens Castelo Branco — Aprovado.
Dr. José Manuel Damasceno e Costa — Aprovado.
Dr.ª Maria Celeste Silva Castelão — 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 constantes 
desta lista reporta -se a 24 de junho de 2013, data da publicação da pri-
meira lista da presente área profissional, conforme o aviso n.º 8019/2013, 
2.ª série, n.º 119, de 24 de junho de 2013.

2 de julho de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à Gestão, 
Celeste Terêncio Silva.

207100568 

 Aviso n.º 9133/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regula-

mento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provimento 
na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, aprovado 
pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do Conselho 
Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., de 28 de 
junho 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:

Ginecologia/ Obstetrícia — Júri n.º 6 (ARS LVT)
Dr. João Paulo Pacheco Marques — Aprovado
Dra. Maria de Fátima Cavaco Palma — Aprovado
Dra. Maria Helena Palhavã de Almeida Esteves Andrade Mar-

tins — Aprovado
Dra. Maria Isabel Baião Nogueira Pedro — Aprovado
Dra. Maria Luísa Aleixo Gomes Pinto Grilo — Aprovado
Dra. Maria de Lurdes Carvalho Varandas Gouveia — Aprovado
Dra. Maria de Lurdes Nunes Cerqueira da Silva — Aprovado

Dra. Marina da Motta Veiga Correia do Vale Ludovice Noguei-
ra — Aprovado

Dra. Teresa Paula Monteiro Gomes — 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 constantes 
desta lista reporta -se a 24 de junho de 2013, data da publicação da pri-
meira lista da presente área profissional, conforme o aviso n.º 8019/2013, 
2.ª série, n.º 119 de 24 de junho de 2013.

2 de julho de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à Gestão, 
Celeste Terêncio Silva.

207099857 

 Aviso n.º 9134/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-

lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 28 de junho 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:

Ginecologia/ Obstetrícia — Júri n.º 4 (ARS Centro)
Dr. Paulo Francisco Martins Ferreira Aldinhas dos Santos — Aprovado
Dr.ª Rosa Maria Rodrigues Bento Lourenço — Aprovado
Dr.ª Maria Isabel Abreu Ferreira — Aprovado
Dr.ª Rosa Maria Silva Neto Abranches Pires — Aprovado
Dr.ª Maria Helena Gonçalves do Nascimento — Faltou

De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado, a 
data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados constantes 
desta lista reporta -se a 24 de junho de 2013, data da publicação da pri-
meira lista da presente área profissional, conforme o aviso n.º 8019/2013, 
2.ª série, n.º 119 de 24 de junho de 2013.

2 de julho de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à Gestão, 
Celeste Terêncio Silva.

207100632 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 9135/2013

Em cumprimento do disposto na alínea d) 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 
do despacho proferido em 6 de maio de 2013 pela Senhora Secretária 
Geral da Secretaria Geral do Ministério da Saúde, que indeferiu o recurso 
interposto pelo arguido da deliberação exarada em ata da reunião de 5 de 
fevereiro de 2013 do Conselho Diretivo da Administração Regional de 
Saúde do Norte, I. P., confirma -se a aplicação ao Ex.mo Senhor Dr. José 
Barros de Brito, médico do Agrupamento de Centros de Saúde do Cáva-
do I — Braga, a pena disciplinar de demissão por facto imputável ao tra-
balhador, tendo consequentemente cessado a sua relação jurídica de em-
prego público por tempo indeterminado, com efeitos a 9 de maio de 2013.

1 de julho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207100243 

 Despacho n.º 9349/2013
Por despacho de 16 de abril 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 Cristina Maria Martins Andrade, concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 14,375 
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.

03/07/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207100413 

 Despacho n.º 9350/2013
Por despacho de 16 de abril 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 
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de setembro, torna -se público que Glória do Carmo Moura Monteiro, 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
14,375 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.

4 de julho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207100502 

 Despacho n.º 9351/2013
Por despacho de 16 de abril 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 José Costa Silva concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 13 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.

4 de julho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207100543 

 Despacho n.º 9352/2013
Por despacho de 3 de julho 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 Ana Luísa Azevedo Pinto Alexandre, 
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 técnico superior.

4 de julho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207100308 

 Despacho n.º 9353/2013
Por despacho de 16 de abril 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 Carla Maria Fernandes Salgueiro Rodri-
gues, concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final 
de 15,00 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.

4 de julho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207100365 

 Despacho n.º 9354/2013
Por despacho de 16 de abril 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 José Ro-
drigues Cruz, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 15,00 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.

4/07/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207100608 

 Despacho n.º 9355/2013
Por despacho de 3 de julho 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 Mariana Alves da Rocha concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 19 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 técnico superior.

4 de julho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207100195 

 Despacho n.º 9356/2013
Por despacho de 16 de abril 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 Eduarda Maria Mota Marinho, concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 14,00 
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.

04/07/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207100462 

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

Aviso (extrato) n.º 9136/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 04/02/2013 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, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro, torna -se público que David Machado, 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./ACES Grande Lisboa 
VII — Amadora, para a carreira especial de enfermagem, categoria de 
enfermeiro, sendo que o tempo de duração do período experimental é 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

5 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207100219 

 Aviso (extrato) n.º 9137/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 01/02/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo12.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 Mónica Isabel 
Marques Valente, 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 categoria de assistente técnico, no ACES 
Médio Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207099898 

 Aviso (extrato) n.º 9138/2013
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 7 de janeiro de 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 Tiago Manuel San-
tos Lopes 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 categoria de assistente operacional, no ACES 
Médio Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207099492 

 Aviso (extrato) n.º 9139/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/01/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 




