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setembro de 2014, para recrutamento de trabalhadores médicos com vista
à celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado,
para o preenchimento de 3 postos de trabalho, da Carreira Médica da área
de Otorrinolaringologia, 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.
208246784

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
da Psiquiatria da Infância e da Adolescência, 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.º-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.
13 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.
208247001

Aviso (extrato) n.º 13289/2014
Torna-se público que, o procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 11687/2014 no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 21 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 2 postos de trabalho, da Carreira Médica da
área de Infeciologia, 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.
208245325
Aviso (extrato) n.º 13290/2014
Torna-se público que, o procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 11853/2014 no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 23 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 Neurorradiologia, 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.º-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.
13 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.
208246987

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
Básico e Secundário
Despacho n.º 14478/2014
1. Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.ºs 1,
2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal do meu
Gabinete Júlia Augusta Ramos Grilo, assistente técnica do Ministério
da Educação e Ciência.
2. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 21 de outubro de 2014.
3. Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
14 de novembro de 2014. — O Secretário de Estado do Ensino Básico
e Secundário, Fernando José Egídio Reis.
ANEXO
Nome: Júlia Augusta Ramos Grilo.
Data de nascimento: 30 de outubro de 1953.
Assistente técnica, da carreira administrativa técnica do Quadro Único
dos Organismos e Serviços Centrais, Periféricos e Tutelados do Ministério da Educação.
Formação académica e profissional: 9.º ano de escolaridade.
Experiência profissional:
- De 1 de dezembro de 2004 até 20 de outubro de 2014 — Funções
de secretária na Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação
e Ciência (anterior Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento
Curricular);
- De 1 de outubro de 1996 até 30 de novembro de 2004 — Funções
de secretária no Departamento do Ensino Secundário.
208247772

Aviso (extrato) n.º 13291/2014
Torna-se público que, o procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 11685/2014 no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 21 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 5 postos de trabalho, da Carreira Médica da
área de Cardiologia, 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.º-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 desistência da única candidata.
13 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.
208246938
Aviso (extrato) n.º 13292/2014
Torna-se público que, o procedimento concursal comum aberto pelo
Aviso n.º 11850/2014 no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 23 de

Despacho n.º 14479/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal
do meu Gabinete Susana Branco Simões.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 21 de outubro de 2014.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
14 de novembro de 2014. — O Secretário de Estado do Ensino Básico
e Secundário, Fernando José Egídio Reis.
ANEXO
Nome: Susana Branco Simões.
Data de nascimento: 23 de fevereiro de 1968.
Formação académica e profissional: 12.º ano de escolaridade, Curso
de Tradução/Interpretação em francês e inglês, Certificate of Proficiency
in English.
Experiência profissional: secretária pessoal desde 1992, tendo
exercido este cargo na APE — Associação Portuguesa de Energia, na

