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reiro, 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 Maria Alves Gomes Moreira, 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
16,00 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.

16 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-
ciano Manuel Castanheira de Oliveira.

207314602 

 Despacho n.º 13466/2013
Por despacho de 10 de setembro 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 Paula Maria Rodrigues Pereira, concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 13,00 
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.

16 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-
ciano Manuel Castanheira de Oliveira.

207314562 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 12893/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, I. P., de 23 de julho 

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 17452/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 3 de setembro, 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para preenchimento de onze postos de trabalho na carreira/
categoria de enfermeiro, foi autorizada a contratação de Inês Gomes Brás 
Branco, tendo -se celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, na carreira e categoria de enfermeiro, com a 
remuneração correspondente à 1.ª/11 posição remuneratória da categoria 
de enfermeiro e ao nível 15 da tabela remuneratória única, com efeitos 
a 30 de agosto de 2013, do mapa de pessoal da ARSC, I. P./ACES 
Cova da Beira.

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

207312918 

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

Deliberação (extrato) n.º 1888/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 28/06/2013:
Sílvia Maria Castro Béjar e Ana Paula Maia Miranda Caracol Gar-

cez, a exercerem funções no ACES Lisboa Norte, cessam o regime de 
horário acrescido, de acordo com o n.º 5 do artigo 55.º, do Decreto -Lei 
n.º 437/91 de 8 de novembro, com efeitos a 1/09/2013.

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

207311208 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Declaração de retificação n.º 1119/2013
Através do aviso n.º 10893/2013, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 169, de 3 de setembro de 2013, foi aberto procedimento 
simplificado conducente ao recrutamento de pessoal médico para a 
categoria de assistente, da carreira especial médica, da área hospitalar 
de anestesiologia.

Por ter sido publicada com inexatidão no n.º 11 a composição e 
identificação do júri, retifica -se que onde se lê «1.º vogal suplente: 
Paula Cristina Carvalho Alves da Silva, Assistente de Anestesio-
logia, da ULSLA» deve ler -se «1.º vogal suplente: Paula Cristina 
Carvalho Alves da Silva, assistente graduada de anestesiologia, da 
ULSLA».

2 de outubro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

207312326 

 Centro de Medicina de Reabilitação 
da Região Centro — Rovisco Pais

Deliberação (extrato) n.º 1889/2013

Autorizada a acumulação com funções privadas 
a Dr.ª Maria Inês Simões Campos

Por deliberação do Conselho de Administração de 14 de agosto de 
2013:

Maria Inês Simões Campos, médica, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do 
mapa de pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da Re-
gião Centro — Rovisco Pais — Autorizado o regime de acu-
mulação com funções privadas, no cargo de médica, na Clínica 
de Medicina e de Reabilitação — Cepromel, Clínica Dr. Sem-
blano e Clínica Polipom, nos termos dos artigos 28.º e 29.º da 
Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, sem prejuízo do cumpri-
mento do horário semanal de 40 horas, que lhe for definido.

9 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Luís Joaquim Lopes André Rodrigues.

207311046 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho n.º 13467/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 345/89, de 11 de outubro, e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 
de julho, publica -se a classificação profissional atribuída, por meu 
despacho de hoje, no uso das competências próprias previstas na-
queles diplomas, ao professor do ensino público a seguir indicado, 
que concluiu com aproveitamento, no ano letivo de 2012 -2013, o 
Curso de Habilitação Pedagógica Complementar, tendo ficado dis-
pensado do 2.º ano, ao abrigo do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei 
n.º 287/88.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2013. 

Nome Grupo de recrutamento
Classificação
profissional

(valores)
Instituição de ensino superior

Paulo Marques Aparício. . . . . . . . . . . . . 290 — Educação Moral e Religiosa 
Católica.

15,5 Faculdade de Teologia da Universidade Católica 
Portuguesa.

 3 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, Mário Agostinho Alves Pereira.
207309087 




