
32170  Diário da República, 2.ª série — N.º 210 — 30 de outubro de 2013 

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.

207331467 

 Aviso (extrato) n.º 13209/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/04/2013 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 Elsa Cristina 
Caeiro Couto Dias, 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.

207330502 

 Aviso (extrato) n.º 13210/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/04/2013 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, conjugado com a alínea b) do n.º 2 do 
artigo 9.º e artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 27 de fevereiro, 
torna -se público que Ricardo Manuel Martins da Silva, foi aprovado no 
período de estágio, com a classificação de 15,84 valores, 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 carreira de técnico 
de informática, categoria de técnico de informática -adjunto nível 1, no 
ACES da Grande Lisboa VII — Amadora.

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

207333102 

 Despacho (extrato) n.º 13844/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regio-

nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 07 de agosto de 2013, foi 
autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do artigo 
n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, do assistente 
operacional, João Paulo Sousa Vieira, pertencendo ao mapa de pessoal da 
Direção Geral da Qualificação dos trabalhadores em Funções Públicas 
para o mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo — ACES III -Lisboa Ocidental e Oeiras.

18 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207332982 

 Despacho (extrato) n.º 13845/2013
Por despacho do Secretário de Estado da Administração Pública de 

23 de março de 2013, com a anuência do Secretário de Estado da Saúde, 
de 03 de dezembro de 2012, foi autorizada a consolidação da mobilidade 
interna da Assistente Técnica Maria la Salete Gonçalves Martins Santos, 
pertencendo ao mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Pontével, 
para o mapa de pessoal da ARSLVT,IP/ACES Lezíria, nos termos do 
artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR).

11 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207333013 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 13211/2013
Nos termos do disposto no artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011 de 24 

de maio, foi homologada, pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., por despacho de 26 

de setembro de 2013, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados ao procedimento concursal comum para recrutamento de 
trabalhadores com vista à constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, destinados a trabalhadores médicos, 
na área de Medicina Geral e Familiar, no âmbito regional do Mapa de 
Pessoal da ARS Algarve, IP/ACES, conforme aviso n.º 5676/2013, pu-
blicado no Diário da República n.º 83, 2.ª série, de 30 de abril de 2013. 

Nome Classificação

Alice Carlos Pereira de Oliveira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,25
Ana Paula Ramos da Fonseca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5

 Da homologação cabe recurso hierárquico a interpor no prazo de 
10 dias úteis para Sua Ex.ª o Ministro da Saúde, com entrada no Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP.

A presente lista encontra -se disponível para consulta na página ele-
trónica desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min -saude.pt) e afixada 
na Sede da ARS Algarve, IP.

27 de setembro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Ana 
Costa.

207335152 

 Deliberação (extrato) n.º 1980/2013
Por despacho do Diretor Executivo do Agrupamento do Centros 

de Saúde do Algarve III — Sotavento da Administração Regional de 
Saúde do Algarve, I. P., Dr. Manuel Janeiro, de 10 -09 -2013, nos termos 
e ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 34/2010, de 2 de setembro, 
foi autorizada à Técnica de Diagnóstico e Terapêutica, Cláudia Isabel 
Jesus Nobre, do mapa de pessoal da mesma ARS/ACES Sotavento, a 
acumulação de funções privadas na Empresa Radis, num horário pós 
laboral de 2 horas semanais, por um período de um ano, com inicio à 
data do despacho autorizador.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207330292 

 Deliberação (extrato) n.º 1981/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira, de 17 -09 -13, 
foi autorizada à Técnica de Diagnóstico e Terapêutica, área de Saúde 
Ambiental, Alexandra Maria Monteiro Conceição Silva, do mapa de 
pessoal da mesma ARS/Departamento de Saúde Pública e Planeamento, 
a acumulação de funções públicas na Escola Superior de Saúde da 
Universidade do Algarve, em regime pós -laboral, por um período de 
um ano, e com efeitos a 02 de setembro de 2013.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207329904 

 Deliberação (extrato) n.º 1982/2013
Por despacho do Diretor Executivo do Agrupamento do Centros de 

Saúde do Algarve III — Sotavento da Administração Regional de Saúde 
do Algarve, I. P., Dr. Manuel Janeiro, de 10 -09 -2013, nos termos e ao 
abrigo do disposto nos artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 34/2010, de 2 de setembro, 
foi autorizada à Técnica de Diagnóstico e Terapêutica, Aileda Maria 
Viegas Morais, do mapa de pessoal da mesma ARS/ACES Sotavento, 
a acumulação de funções privadas no Complexo Social D. Manuel Ma-
dureira, num horário pós laboral de 2 horas semanais, por um período 
de um ano, com início à data do despacho autorizador.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207329515 

 Deliberação (extrato) n.º 1983/2013
Por despacho da Diretora Executiva do Agrupamento do Centros de 

Saúde do Algarve II — Barlavento da Administração Regional de Saúde 
do Algarve, I. P., Dra. Rosa Gonçalves, de 29 -01 -2013, nos termos e ao 
abrigo do disposto nos artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 34/2010, de 2 de setembro, 
foi autorizada à Enfermeira, Teresa Maria Caldeira Correia, do mapa 
de pessoal da mesma ARS/ACES Barlavento, a acumulação de funções 




