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18 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

19 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente 
publicação no Diário da República, na página eletrónica da Direção -Geral 
de Alimentação e Veterinária, e por extrato, no prazo máximo de três dias 
úteis contado da mesma data, num jornal de expansão nacional.

20 — Júri do concurso:
Presidente: Licenciada Cristina Conceição Soares Ferradeira, Diretora 

de Serviços;
1.º Vogal efetivo: Licenciado Jacinto José Bolas Gago, Técnico su-

perior;
2.º Vogal efetivo: Licenciado João Carlos Antunes do Nascimento 

Colaço, Técnico superior;
1.º Vogal suplente: Licenciada Maria Joana Pinto da Silva de Sá 

Ribeiro, Técnica superior;
2.º Vogal suplente: Licenciada Telma Maria de Cintra Correia Mar-

reiros, Técnica superior A primeira vogal efetiva substitui o presidente 
nas suas ausências e impedimentos.

30 de agosto de 2013. — A Diretora -Geral, Maria Teresa Villa de 
Brito.

207233238 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Declaração de retificação n.º 991/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto nos n.os 17 e 17.1 

do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor 
e de Provimento nas Categorias de Assistente e de Chefe de Serviço 
da Carreira Médica de Clínica Geral, aprovado pela Portaria n.º 47/98, 
de 30 de janeiro, em conjugação com o artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, por deliberação de 29 de agosto de 2013 
do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
por competência própria, foi autorizada a alteração da constituição do 
júri n.º 3 do concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira 
médica de clínica geral, conforme disposto no aviso n.º 8531 -A/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 4 de julho de 
2013, passando a sua constituição a ser a abaixo indicada:

Júri n.º 3 (ARS LVT, Algarve, Alentejo, RA Açores):
Vogais suplentes:
Onde se lê:

«Dra. Isabel Maria Fernandes Sá Pereira Campos — Chefe de Ser-
viço de Medicina Geral e Familiar — Centro de Saúde de Campanha/ 
ACES Porto Oriental.»

deve ler -se:
«Dr.ª Maria Manuela Alves Fontoura, assistente graduada de Me-

dicina Geral e Familiar — ACES Porto, Unidade de Saúde Familiar 
Covelo.»
5 de setembro de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 

Gestão, Celeste Silva.
207236551 

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

Aviso (extrato) n.º 11547/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 30/04/2013 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 Susana Marina da 
Cruz Charrinho Pires, 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., para desempenho de funções correspondentes 
à categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES 

do Estuário do Tejo, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207239038 

 Aviso (extrato) n.º 11548/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/03/2013 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 — Tereza Garcia 
da Costa, 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., para desempenho de funções na categoria de enfermeiro, da 
carreira especial de enfermagem, no ACES Grande Lisboa VI — Loures, 
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

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

207237572 

 Aviso (extrato) n.º 11549/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/03/2013 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 — Ana Rita Lo-
pes Duarte Silva, 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., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Grande 
Lisboa VI — Loures, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207235141 

 Aviso (extrato) n.º 11550/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/03/2013 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 Sofia 
Amaro Semedo, concluiu com sucesso o período experimental, na se-
quência 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 enfermagem, no ACES Grande 
Lisboa VI — Loures, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

23 de julho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207236292 

 Aviso (extrato) n.º 11551/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/03/2013 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 Rosa Maria Estriga 
Rodrigues, 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., para desempenho de funções na categoria de enfermeiro, 
da carreira especial de enfermagem, no ACES de Loures — Odivelas, 
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

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

207237661 

 Aviso (extrato) n.º 11552/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/03/2013 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 




