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 Aviso n.º 13059/2013

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, e do n.º 2 do 

artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com 
o n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se 
público que, na sequência do procedimento concursal aberto pelo aviso 
n.º 5978/2013, publicado no D.R. 2.ª série, n.º 88, de 8 de maio, se 
procedeu à celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de outubro de 2013, com a 
seguinte trabalhadora: 

Nome Carreira/Categoria Posição 
remuneratória

Lídia Maria Tavares Farropas Técnico superior Entre a 3.ª e a 4.ª

 11 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral, Pedro Teixeira.
207320986 

 Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

Despacho (extrato) n.º 13615/2013
Em conformidade com o estipulado na alínea b), do n.º 1 e do n.º 2, 

do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se pú-
blico que, por despacho de 23 de junho de 2013, da Diretora-Geral 
de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, precedendo 
anuência da Secretaria -Geral do Ministério da Economia e do Emprego, 
foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na car-
reira/categoria de técnico superior ao licenciado Luís Miguel Ribeiro 
Lopes, nos termos do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, na sua redação atual, integrando um posto de trabalho do 
mapa de pessoal desta Direção -Geral, com efeitos a 1 de julho de 2013, 
mantendo a mesma posição remuneratória.

8 de outubro de 2013. — O Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
e Relações Públicas, Carlos Pestana Trindade.

207314935 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

Despacho (extrato) n.º 13616/2013
Nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, foi autorizada por meu despacho, de 30 de setembro de 2013, 
a mobilidade interna, na modalidade de mobilidade intercarreiras, da 
trabalhadora Maria João Oliveira Pombo Meruje, assistente técnica da 
carreira de assistente técnico, para exercer funções na categoria de téc-
nico superior da carreira de técnico superior, mantendo a remuneração 
auferida na categoria de origem, correspondente à posição remuneratória 
entre a 5.ª e 6.ª, nível entre 10 e 11, em cumprimento do preceituado na 
alínea d) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
com efeitos à data do referido despacho.

11 de outubro de 2013. — A Diretora Regional, Adelina M. Machado 
Martins.

207321569 

 Despacho (extrato) n.º 13617/2013
Nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 

de fevereiro, foi autorizada por meu despacho, de 30 de setembro de 
2013, a mobilidade interna, na modalidade de mobilidade intercarreiras, 
da trabalhadora Ana Maria Sanches Lopes Pedro, assistente técnica da 
carreira de assistente técnico, para exercer funções na categoria de téc-
nico superior da carreira de técnico superior, mantendo a remuneração 
auferida na categoria de origem, correspondente à posição remuneratória 
entre a 4.ª e 5.ª, nível entre 9 e 10, em cumprimento do preceituado na 
alínea d) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
com efeitos à data do referido despacho.

11 de outubro de 2013. — A Diretora Regional, Adelina M. Machado 
Martins.

207321414 

 Despacho (extrato) n.º 13618/2013
Nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, foi autorizada por meu despacho, de 30 de setembro de 2013, 
a mobilidade interna, na modalidade de mobilidade intercarreiras, da 
trabalhadora Maria Sousa Marques Patrício, assistente técnica da carreira 
de assistente técnico, para exercer funções na categoria de técnico supe-
rior da carreira de técnico superior, mantendo a remuneração auferida 
na categoria de origem, correspondente à posição remuneratória entre a 
2.ª e 3.ª, nível entre 7 e 8, em cumprimento do preceituado na alínea d) 
do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, com 
efeitos à data do referido despacho.

11 de outubro de 2013. — A Diretora Regional, Adelina M. Machado 
Martins.

207321585 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 13619/2013
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 Maria Celeste 
Matos Costa concluiu com sucesso o período experimental, com a ava-
liação final de 18,00 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.

16/09/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207321009 

 Despacho n.º 13620/2013
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 Manuel Joaquim 
Pereira Rodrigues Afonso, 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.

207320775 

 Despacho n.º 13621/2013
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 Maria Rosa Ferreira 
Alves Meireles, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 14,00 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.

207321139 

 Despacho n.º 13622/2013
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 Rui Miguel da 
Silva Vidrago, concluiu com sucesso o período experimental, com 
a avaliação final de 14,00 valores, na sequência da celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 




