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adicional, mas têm direito à afetação de tempo específico para a realiza-
ção dos trabalhos, bem como ao abono de ajudas de custo e deslocações 
suportadas pelos seus serviços de origem.

8. O Grupo de Trabalho culminará a tarefa de que ora é incumbido 
e, de acordo com o disposto no ponto 1 do presente Despacho, com a 
apresentação de um relatório, num prazo máximo de 180 dias a contar 
da data da entrada em vigor do presente Despacho.

9. O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguinte ao da 
sua publicação.

10 de julho de 2013. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa.

207112629 

 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 9568/2013
1. Nos termos do Despacho n.º 1163/2013, do Ministro de Estado e 

das Finanças e do Ministro Saúde, de 19 de janeiro de 2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro de 2013, con-
siderando a proposta do Conselho Diretivo da Administração Regional 
de Saúde do Norte, I.P., autorizo o exercício de funções médicas em 
causa pelo aposentado Amauri Jorge Roque Martins, no Agrupamento 
de Centros de Saúde do Douro I — Marão e Douro Norte, nos termos e 
para os efeitos do estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, 
em particular, nos artigos 4.º, 5º e nos números 1 a 3 do artigo 6.º.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de junho de 2013.
10 de julho de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Ferreira Teixeira.
207112726 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 9569/2013
Por despacho de 4 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 Cristiana Renata Ferreira Magalhães, 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
18,20 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público, para 
o desempenho de funções da carreira/categoria de técnico superior.

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

207113552 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Declaração de retificação n.º 823/2013
Para os devidos efeitos se retifica o aviso n.º 8756/2013, inserido no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de 10 de julho de 2013
Onde se lê «As entrevistas de seleção serão realizadas por ordem 

alfabética, no próximo dia 22 de julho de 2013» deve ler -se «As en-
trevistas de seleção serão realizadas nos próximos dias 6 e 7 de agosto 
de 2013».

11 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Diretivo, Dr. José 
Manuel Azenha Tereso.

207113544 

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

Aviso (extrato) n.º 9344/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 18/04/2013 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 Lígia Rodrigues 
Alves, 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 desempenho de funções na carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica da área de saúde ambiental, com a categoria 
de técnico de 2.ª classe, no ACES Médio Tejo, sendo que o tempo de 
duração do período experimental é 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.

207110611 

 Aviso (extrato) n.º 9345/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/04/2013 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 Tânia Luísa Tava-
res Santo, 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 desempenho de funções na carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica da área de fisioterapia, com a categoria 
de técnico de 2.ª classe, no ACES Médio Tejo, sendo que o tempo de 
duração do período experimental é 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.

207110896 

 Aviso (extrato) n.º 9346/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 01/04/2013 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 Cláudia Susana Mourão Ferreira, 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.

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

207109843 

 Aviso (extrato) n.º 9347/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 01/04/2013 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 Paula Maria Maceiras Frade, 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 
Médio Tejo, 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 ARSLVT, I. P., 
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207110052 

 Despacho (extrato) n.º 9570/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/04/2013 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 Hugo Miguel 
Garcia de Sousa concluiu com sucesso o período experimental, na se-
quência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em 01 -10 -2012, para o preenchimento de posto 
de trabalho no mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., ACES Lezíria, para desempenho de funções 
correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial de en-
fermagem, sendo o tempo de duração do período experimental contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207108677 




