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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 




