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Diário da República, 2.ª série — N.º 232 — 1 de dezembro de 2014
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso n.º 13280/2014
Prorrogação do prazo para apresentação de candidaturas ao procedimento concursal publicitado pelo Aviso n.º 12482/2014, de 31
de outubro, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 217,
de 10 de novembro de 2014.
Pelo Aviso n.º 12482/2014, de 31 de outubro, publicado na 2.ª série
do Diário da República, n.º 217, de 10 de novembro de 2014, foi aberto
procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicitação do presente aviso no Diário da República, para
o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho previstos e não ocupados na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal da
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
(DGRM), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado.
Conforme o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, sem prejuízo da ocorrida publicitação na Bolsa de Emprego
Público, devia ainda o mencionado Aviso ter sido publicado em jornal
de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de três dias úteis
contados a partir da data da publicação no Diário da República.
Tendo-se verificado um atraso de cinco dias úteis na referida publicação em jornal de expansão nacional, por despacho do Senhor
Diretor-Geral de 18 de novembro de 2014, o prazo, referido no aviso
n.º 12482/2014, de 31 de outubro, publicado na 2.ª série do Diário da
República, n.º 217, de 10 de novembro de 2014, para apresentação de
candidaturas é prorrogado por 5 dias úteis.

Familiar, da carreira especial Médica Dra. Sónia Maria Vieira Pedrosa
cessou, a seu pedido, o exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde do Centro, IP, por denúncia, com efeitos a 24 de abril
de 2014.
29 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208248939
Aviso n.º 13285/2014
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que o Assistente de Medicina Geral
e Familiar, da carreira especial Médica Dr. Paulo Sousa cessou, a seu
pedido, o exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde
do Centro, IP, por exoneração, com efeitos a 1 de junho de 2014.
29 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208249002
Despacho (extrato) n.º 14477/2014
Por despacho de 24 de outubro de 2014, do Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Dão Lafões, foi autorizada a acumulação de funções privadas, em consultório privado próprio, ao Assistente
Graduado de Medicina Geral e Familiar, José Jorge Rodrigues Brás, a
exercer funções na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Tomás
Ribeiro, em Canas de Santa Maria, do ACES Dão Lafões, ao abrigo dos
artigos 22.º e 23.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
28 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., Dr. José Manuel Azenha Tereso.
208248217

19 de novembro de 2014. — O Subdiretor-Geral, Miguel Arrais.
208248322

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 13281/2014
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que a Enfermeira, da carreira especial de Enfermagem Eliana Catarina Silva Santos cessou, a seu pedido, o exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde
do Centro, IP, por exoneração, com efeitos a 10 de agosto de 2014.
29 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208249076
Aviso n.º 13282/2014
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que a Técnica de Saúde Ambiental,
da carreira Técnica de Diagnóstico e Terapêutica Catarina Neto Gomes
cessou, a seu pedido, o exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde do Centro, IP, por denúncia, com efeitos a 17 de abril
de 2014.
29 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208248671
Aviso n.º 13283/2014
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que a Técnica de Saúde Ambiental,
da carreira Técnica de Diagnóstico e Terapêutica Andreia Sofia Ramos
Pêgo cessou, a seu pedido, o exercício de funções nesta Administração
Regional de Saúde do Centro, I. P., por denúncia, com efeitos a 17 de
abril de 2014.

Aviso (extrato) n.º 13286/2014
Torna-se público que, o procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 11765/2014 no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 22 de
outubro de 2014, para recrutamento de trabalhadores médicos com vista
à celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado,
para o preenchimento de 4 postos de trabalho, da Carreira Médica da área
de Cirurgia Vascular, procedente do Despacho n.º 9737-A/2014, de Sua
Exa. o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 22-C do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, aditado
pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, em substituição da Ministra
de Estado e das Finanças e de Sua Exa. o Sr. Secretário de Estado da
Saúde, publicado no Diário da República — Parte C, 2.ª série, n.º 143,
de 28 de julho, ficou deserto, por inexistência de candidatos.
10 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel
da Silva Moura dos Reis.
208245382
Aviso (extrato) n.º 13287/2014
Torna-se público que o procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 11764/2014 no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 22 de
outubro de 2014, para recrutamento de trabalhadores médicos com vista
à celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado,
para o preenchimento de 1 posto de trabalho, da Carreira Médica da área
de Imuno-hemoterapia, procedente do Despacho n.º 9737-A/2014, de
Sua Ex.ª o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 22-C do Estatuto do Serviço Nacional de
Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, aditado
pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, em substituição da Ministra
de Estado e das Finanças e de Sua Ex.ª o Sr. Secretário de Estado da
Saúde, publicado no Diário da República — Parte C, 2.ª série, n.º 143,
de 28 de julho, ficou deserto, por inexistência de candidatos.

29 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208248728

10 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel
da Silva Moura dos Reis.
208246751

Aviso n.º 13284/2014

Aviso (extrato) n.º 13288/2014

Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que a Assistente de Medicina Geral e

Torna-se público que, o procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 10833/2014 no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 29 de

