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interna intercarreiras com a categoria de investigadora auxiliar desde 
1 de outubro de 2010.

15 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno 
Figueira Boavida Canada.

207326712 

 Deliberação n.º 1964/2013
Na sequência do concurso interno de ingresso documental para re-

crutamento de um investigador auxiliar, da carreira de investigação 
científica, do mapa de pessoal do Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV, I. P.), na área científica de recursos 
naturais e ambiente, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas (CTFP) por tempo indeterminado, aberto através do Aviso 
n.º 15411/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 
19 de novembro de 2012 e após a homologação do relatório final em 7 
de outubro de 2013, o Conselho Diretivo delibera:

Celebrar contrato de trabalho em funções públicas (CTFP) por tempo 
indeterminado na categoria de investigador auxiliar do mapa de pessoal 
do INIAV, I. P., com efeitos à data da publicação no Diário da Repú-
blica, com Filipe Miguel Sequeira Ramos Rodrigues, técnico superior 
do Mapa de Pessoal do INIAV, I. P., que se encontrava em mobilidade 
interna intercarreiras com a categoria de investigador auxiliar desde 1 
de outubro de 2010.

15 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno 
Figueira Boavida Canada.

207326786 

 Deliberação n.º 1965/2013
Na sequência do concurso interno documental para provimento de dois 

lugares de investigador auxiliar, da carreira de investigação, do mapa de 
pessoal do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. 
(INIAV, I. P.), na área científica de proteção das plantas, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas (CTFP) por tempo indeter-
minado, aberto através do Aviso n.º 15491/2012, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 224, de 20 de novembro de 2012 e após a 
homologação do relatório final em 3 de outubro de 2013, o Conselho 
Diretivo delibera:

Celebrar contratos de trabalho em funções públicas (CTFP) por tempo 
indeterminado na categoria de investigador auxiliar do mapa de pessoal 
do INIAV, I. P., com efeitos à data da publicação no Diário da República, 
com Maria Leonor Pato Cruz e Isabel Maria da Silva Monteiro Miranda 
Calha, ambas técnicas superiores do Mapa de Pessoal do INIAV, I. P., 
que se encontravam em mobilidade interna intercarreiras com a categoria 
de investigador auxiliar desde 1 de outubro de 2010.

15 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno 
Figueira Boavida Canada.

207326672 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde

Despacho n.º 13788/2013
A Lei n.º 15/2012, de 3 de abril, que cria e regula o Sistema de 

Informação dos Certificados de Óbito (SICO), prevê a emissão de por-
tarias de regulamentação para alguns aspetos de caráter técnico. Prevê, 
igualmente, que após a publicação dessas portarias se inicia o período 
experimental de utilização do SICO, a decorrer em estabelecimentos do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) a definir por despacho do membro do 
Governo responsável pela área da saúde, bem como no Instituto Nacional 
de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.

Assim, pelo Despacho n.º 14240/2012, do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde, de 23 de outubro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 212, de 2 de novembro, foi dado início ao período 
experimental, a decorrer nos Hospitais da Universidade de Coimbra, 
integrados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E., 
bem como nos serviços da Delegação do Centro do Instituto Nacional de 
Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P., a aplicar aos óbitos ocorridos 
a partir das 0 horas do dia 15 de novembro de 2012.

Este período foi sendo progressivamente alargado pelos Despachos 
n.º 15858/2012, de 3 de dezembro, n.º 2544/2013, de 7 de fevereiro, 
e n.º 6705/2013, de 11 de maio, do Secretário de Estado Adjunto do 

Ministro da Saúde, abrangendo neste momento a quase totalidade dos 
óbitos ocorridos em instituições do SNS.

Encontram -se, pois, reunidas as condições técnicas e organizativas 
para que seja declarado o fim do período experimental, com a conse-
quente entrada do SICO em pleno funcionamento e a sua utilização 
obrigatória.

Assim, abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 19.º da Lei n.º 15/2012, 
de 3 de abril, determino:

O período experimental do Sistema de Informação dos Certificados de 
Óbito (SICO) termina às 23h59 do dia 31 de dezembro de 2013, pelo que 
a utilização do SICO é obrigatória para a certificação dos óbitos ocorridos 
em território nacional a partir das 0 horas de 1 de janeiro de 2014.

14 de outubro de 2013. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa.

207325813 

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

Aviso (extrato) n.º 13147/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 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 Marta Cristina 
Belmonte Pereira, 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, IP, para desempenho de funções correspondentes 
à carreira/categoria de enfermeira, no ACES da Arrábida, sendo que o 
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

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

207326956 

 Aviso (extrato) n.º 13148/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/04/2013 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, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 
22 de setembro, torna -se público que António Manuel Corceiro de 
Barros, 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 Lisboa Norte, sendo que 
o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

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

207330227 

 Aviso (extrato) n.º 13149/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 18/04/2013 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, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei 
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna -se público que Joana Patrícia 
Oliveira de Pinho, 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 Lisboa 
Norte, sendo que o tempo de duração do período experimental é contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207330065 

 Aviso (extrato) n.º 13150/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 05/03/2013 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, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 




