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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 10458/2013
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 25 de julho 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 7 (ARS Algarve)
Dra. Ana Paula Cabrita Silva — aprovado
Dr. José Luís Gonçalves Viana — aprovado
Dra. Maria Amália Dias Pacheco Oliveira — aprovado
Dr. Virgílio Augusto Gomes Flor — 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 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.

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

207177073 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 10850/2013
Por despacho de 19 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 Rui Jorge Moura 
Fernandes, concluiu com sucesso o período experimental, com a ava-
liação final de 16,33 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.

26 de julho de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Dr. Rui Afonso Móia Pereira Cernadas.

207171346 

 Despacho (extrato) n.º 10851/2013
Por despacho de 19 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 Carlos Alberto 
Pontes Alves, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 16,11 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.

26 de julho de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Dr. Rui Afonso Móia Pereira Cernadas.

207173914 

 Despacho n.º 10852/2013
Por despacho de 19 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 Orlando Filipe 
Cardoso Tabuaço, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 18,11 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.

26 de julho de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Dr. Rui Afonso Móia Pereira Cernadas.

207173882 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 10459/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, I. P., de 23 de maio 

de 2013, e nos termos do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b), da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum, aberto por aviso n.º 22722/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 19 de novembro, 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado para preenchimento de sete postos de trabalho na carreira/ca-
tegoria de assistente técnico, foram autorizadas as contratações de: Maria 
Elisete Oliveira dos Santos, Elisabete Lucrécia Mendes Fonseca, Vitor 
Manuel Mendonça Albergaria Matos, Liliana Martins Pereira, Joana 
Andreia Tavares Lebre Marques, Virgínia Maria Melo Matos, tendo-se 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, na carreira e categoria de assistente técnico, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria de assistente 
técnico e ao nível 5 da tabela remuneratória única, e, Maria Cristina 
Grifo Polido, na 2.ª posição remuneratória da categoria de assistente 
técnico e ao nível 7 da tabela remuneratória única, do mapa de pessoal 
da ARSC, I. P./ ACES Baixo Vouga, com efeitos a 1 de julho.

30 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

207173444 

 Aviso n.º 10460/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, I. P., de 23 de maio 

de 2013, e nos termos do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b), da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum, aberto pelo aviso n.º 22717/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 19 de novembro, 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para preenchimento de dois postos de trabalho na car-
reira/categoria de assistente técnico, foram autorizadas as contratações 
de: Jorge Manuel Maia de Oliveira, com efeitos a 15 de julho e, Alcinda 
da Ascensão Ferreira, com efeitos a 1 de agosto, tendo -se celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
na carreira e categoria de assistente técnico, com a remuneração de 
correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria de assistente 
técnico e ao nível 5 da tabela remuneratória única, do mapa de pessoal 
da ARSC, I. P./ACES Baixo Mondego.

30 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

207173696 

 Despacho (extrato) n.º 10853/2013
Por despacho do presidente do conselho diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Centro, I. P., de 21 -02 -2013, foi, nos termos do 
n.º 3 do artigo 4.º, da Portaria n.º 340/2012, de 25 de outubro, homo-
logada a seguinte composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica 
da ARS Centro, I. P.:

Prof. Doutor Adriano José Carvalho Rodrigues, médico;
Prof. Doutor Luiz Miguel Santiago, médico;
Prof. Doutor Frederico José Teixeira, médico, indicado como repre-

sentante na CFT -ARS pela Ordem dos Médicos;
Dr.ª Catarina Maria Vicente de Oliveira Coelho, farmacêutica;
Dr.ª Clementina Maria Atanásio Varelas, farmacêutica;
Dr.ª Maria Helena da Silva da Costa Neves Correia Amado, farma-

cêutica, indicada como representante na CFT -ARS pela Ordem dos 
Farmacêuticos.

31 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Centro, I. P., Dr. José Manuel Azenha 
Tereso.

207173971 




