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3 — Outras atividades desenvolvidas:
Presidente da direção da Caritas Diocesana de Lisboa, desde fe-

vereiro de 2007;
Membro do conselho fiscal da Caritas Portuguesa, desde março 

de 2011;
Membro do conselho editorial da Revista Nov@formação, desde 

fevereiro de 2003 a fevereiro de 2007;
Representante do Governo Português no conselho de administra-

ção do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação — 
 CEDEFOP, de 6 de março de 2003 a 12 de fevereiro de 2007;

Presidente do conselho de administração do Centro de Formação 
da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (em representação do 
IEFP), de abril de 1999 a janeiro de 2003;

Membro da Comissão Gestão do Sistema de Aprendizagem, de 
1990 a 1996;

Membro da Comissão Nacional de Certificação Profissional, de 
1992 a 1996;

Membro do Comité Consultivo de Gestão do Fundo Social Europeu, 
U.E., de 1992 a 1996.

4 — Formações mais relevantes:
Pós -graduação em Estudos Avançados de Gestão Pública  (CAGEP/

INA).
PADE — Programa de Alta Direção de Empresas (AESE);
Técnicas de Auditoria em Fundos Estruturais (POFPE).»

16 de setembro de 2013. — A Secretária -Geral, Sandra Cavaca.
207259223 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 11985/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que por deliberação do 

Conselho Diretivo de 12 de setembro de 2013, foi autorizada a altera-
ção do júri do concurso para o preenchimento de dois postos de traba-
lho da carreira de técnico superior, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, aberto conforme aviso 
n.º 925/2013 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 21 
de janeiro (referência 2012L8), pelo que se publica a nova constituição 
do júri do referido concurso:

Presidente: Dr. Vítor Manuel Marçal Alexandre;
Vogais efetivos: Dr. Gonçalo Nuno Lourenço Monteiro Ferreira, 

Dr.ª Maria Manuela da Silva Dias Henriques;
Vogais suplentes: Dr. Miguel António Araújo de Sousa, Dr.ª Maria 

do Carmo Costa da Silva Carvalho.

Esta alteração da constituição do Júri acontece em virtude de se ter 
verificado a cessação de funções na ACSS, I. P. do anterior Presidente 
e da aposentação de uma das vogais suplentes.

16 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Carvalho das Neves.

207257669 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1737/2013
Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de 

05 -09 -2013:
Autorizada a consolidação da mobilidade interna na categoria de Rui 

Pedro Ferreira Vaz, técnico superior, posicionado no nível remuneratório 
entre o 23.º e o 27.º, posição remuneratória entre a 4.ª e a 5.ª, do mapa 
de pessoal da Universidade de Coimbra para o mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P. — Serviços Centrais.

10 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Dr. José Manuel Azenha Tereso.

207255181 

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

Aviso (extrato) n.º 11986/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 05/12/2012 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, torna -se público que Carla Manuela Pavão Fragoso 

Dores da Conceição Rebelo, concluiu com sucesso o período experi-
mental, 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 
da Grande Lisboa XI — Cascais, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207258665 

 Aviso (extrato) n.º 11987/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 05/12/2012 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 Manuel 
Barroso Mateus 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 da Grande 
Lisboa XI — Cascais, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207258779 

 Aviso (extrato) n.º 11988/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 05/12/2012 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 Porfírio Gomes 
Guedes, 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 da Grande Lisboa XI — Cas-
cais, sendo o tempo de duração do período experimental contado para 
efeitos da atual carreira e categoria.

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

207258973 

 Aviso (extrato) n.º 11989/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 05/12/2012 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 Luís Fernando 
Teixeira Penelas, 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 da Grande 
Lisboa XI — Cascais, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207258876 

 Declaração de retificação n.º 1037/2013
Por ter sido publicado com inexatidão, procede -se às seguintes altera-

ções ao aviso n.º 10878/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 169, de 3 de setembro de 2013, retificando -se que onde se lê:

«retificado pela Declaração de retificação n.º 864 -A/2013, publi-
cada no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 7 de agosto»

deve ler -se:
«retificado pela declaração de retificação n.º 864 -A/2013, publi-

cada no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, 2.º suplemento, de 
7 de agosto»

Onde se lê:
«Despacho n.º 10774 -W/2013, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 158, de 20 de agosto»




