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mento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico
para ocupação de um posto de trabalho na categoria de Assistente, da
área hospitalar de Otorrinolaringologia, da carreira Médica, a que se
reporta o aviso n.º 1535/2015 — Referência P, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro, por inexistência de
candidatos à prossecução do procedimento, nos termos do n.º 1, alínea a)
da cláusula 28.ª do Boletim do Trabalho e Emprego n.º 48, de 29 de
dezembro de 2011.
21/01/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209299152
Aviso n.º 1393/2016
Procedimento simplificado de seleção, a nível regional,
conducente ao recrutamento de pessoal médico
para a categoria de assistente, da área hospitalar da carreira médica
Publicação da lista de classificação final
dos candidatos — Oftalmologia
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, de
14 de dezembro de 2015, torna-se pública a lista homologada de classificação final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento
de pessoal médico, que concluíram o respetivo internato médico na
2.ª época de 2014, com vista à celebração de contrato individual de
trabalho, por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho,
para ocupação de posto de trabalho na categoria de Assistente, da área
hospitalar de Oftalmologia, da carreira Médica, a que se reporta o aviso
n.º 1572-B/2015 — Referência A14, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 28,
de 10 de fevereiro:
Lista de classificação final
Ordenação

Nome

Nota final
(valores)

1.º

Sofia Moreira Neves Marques Maia . . . . . . .

19,40

21 de janeiro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
209299217

Ana Filipa Costa Pereira Reis Azevedo (a)
Cristina Isabel Rendas Graça (a).
Elisabete Guimarães Sousa a).
Elsa Daniela Almeida e Sousa (a).
Jean François Dantes Alves (a).
Marilda Maria Gomes Ferreira e Santos (a).
Natália Isabel Vasconcelos Loureiro (a).
Raquel Santos Ervalho (a).
Rui Manuel Antunes Castanheira Henriques (a).
(a) Excluído(a), por não ter comparecido à prova de discussão curricular.
A referida lista foi homologada por despacho de 19 de janeiro de 2016
do Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, encontrando-se disponível na página eletrónica desta Administração Regional de Saúde.
De acordo com o previsto no n.º 3 da Cláusula 29.ª do citado Acordo
Coletivo de Trabalho, da homologação da lista de ordenação final pode
ser interposto recurso administrativo.
21 de janeiro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
209299177
Aviso n.º 1395/2016
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente,
da área hospitalar, da carreira médica de Dermatovenereologia
Torna-se público que, por despacho de 18 de janeiro de 2016 do Vogal
do Conselho Diretivo desta Instituição, foi feito cessar o procedimento
concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico para
ocupação de um posto de trabalho na categoria de Assistente, da área
hospitalar de Dermatovenereologia, da carreira Médica, a que se reporta o
aviso n.º 1535/2015 — Referência G, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 28,
de 10 de fevereiro, por inexistência de candidatos à prossecução do
procedimento, nos termos do n.º 1, alínea a) da cláusula 28.º do Boletim
do Trabalho e Emprego n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.
21/01/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209299169
Aviso n.º 1396/2016

Aviso n.º 1394/2016
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria
de assistente, da área hospitalar, da carreira médica
Publicação da lista unitária de ordenação final
dos candidatos — Medicina Interna
Nos termos do n.º 5 da Cláusula 26.ª do Acordo Coletivo de Trabalho,
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro
de 2011, notificam -se todos os candidatos da homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum, conducente
ao recrutamento de pessoal médico, para ocupação de quatro postos
de trabalho, na categoria de assistente, da área hospitalar de Medicina
Interna, da carreira médica, mediante a celebração de contrato individual
de trabalho, por tempo indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho,
a que se reporta o aviso n.º 1535/2015 — Referência L, divulgado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro:

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente,
da área hospitalar, da carreira médica de Radiologia
Torna-se público que, por despacho de 7 de dezembro de 2015 do
Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, foi feito cessar o procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico
para ocupação de postos de trabalho na categoria de Assistente, da área
hospitalar de Radiologia, da carreira Médica, a que se reporta o aviso
n.º 1535/2015 — Referência T, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 28, de
10 de fevereiro, por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento, nos termos do n.º 1, alínea a) da cláusula 28.º do Boletim do
Trabalho e Emprego n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.
21/01/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209299144
Aviso n.º 1397/2016

Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome do candidato

Nota final

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º

Laura Emília Costa Castro . . . . . . . . . . .
Nuna Manuela Vieira Barbosa . . . . . . . .
Isabel Cristina Meira Leite Trindade . . .
Lénea Maria Martins Porto . . . . . . . . . .
Ana Gabriela Portela Coutinho de Almeida
Sofia Olívia Fontes de Pinho Ribeiro. . . .
Ana Isabel Bento Ferreira Leite. . . . . . .
Nuno Marinho Gomes dos Reis e Sá . . .

18,15 valores
15,95 valores
15,50 valores
15,20 valores
14,80 valores
14,70 valores
14,65 valores
14,55 valores

Procedimento simplificado de seleção, a nível regional, conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria
de assistente, da área de Saúde Pública, da carreira especial
médica.
Publicação da lista de classificação final
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, de 19
de janeiro de 2016, torna-se pública a lista homologada de classificação
final relativa ao procedimento simplificado de recrutamento de pessoal
médico, concluído o respetivo internato médico na 1.ª época de 2015,
com vista à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para ocupação de posto de trabalho na categoria
de assistente, na área profissional de Saúde Pública, da carreira especial
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médica, a que se reporta o aviso n.º 12021/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 205, de 20 de outubro:

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.
Aviso (extrato) n.º 1401/2016

Lista de classificação final
Ordenação

Nome

Nota final

1.º

Gustavo Tato Aguiar Pelicano Borges . . . .

15,7 valores

21 de janeiro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
209299193

Por despacho de 06 de janeiro de 2016 do Presidente do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João
Moura Reis, e nos termos do disposto no artigo 46.º da LTFP, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, declara-se concluído com sucesso
o período experimental realizado pelos 2 Técnicos de Diagnóstico e
Terapêutica da área de Terapia Ocupacional que com a Administração
Regional de Saúde do Algarve, IP celebraram contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo incerto procedente de procedimento
concursal, para o desempenho de funções no Centro de Medicina Física
e de Reabilitação do Sul:
Nome

Avaliação final

Aviso n.º 1398/2016
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente, da área
hospitalar,da carreira médica de medicina física e de reabilitação
Torna-se público que, por despacho de 22 de dezembro de 2015 do
Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, foi feito cessar o procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico
para ocupação de um posto de trabalho na categoria de Assistente, da
área hospitalar de Medicina Física e de Reabilitação, da carreira Médica,
a que se reporta o aviso n.º 1535/2015 — Referência K, publicado no
D.R., 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro, por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento, nos termos do n.º 1, alínea a),
da cláusula 28.ª do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de
dezembro de 2011.
21/01/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209299128
Aviso n.º 1399/2016
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente,
da área hospitalar, da carreira médica de Neurorradiologia
Torna-se público que, por despacho de 2 de dezembro de 2015 do
Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, foi feito cessar o procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico
para ocupação de um posto de trabalho na categoria de Assistente,
da área hospitalar de Neurorradiologia, da carreira Médica, a que se
reporta o aviso n.º 1535/2015 — Referência M, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro, por inexistência de
candidatos à prossecução do procedimento, nos termos do n.º 1, alínea a)
da cláusula 28.ª do Boletim do Trabalho e Emprego n.º 48, de 29 de
dezembro de 2011.
21/01/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209299136

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 1400/2016
Por deliberação do Conselho Diretivo de 21 de janeiro de 2016 e nos
termos dos artigos 48.º, 49.º e 50.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com a cláusula 20.ª do ACT
n.º 2/2009, torna-se público que Sandrina Lopes Monteiro concluiu
com sucesso o período experimental, na sequência da celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para
desempenho de funções de Assistente da carreira especial médica — área
de Medicina Geral e Familiar, posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 45.º, em lugar do mapa de pessoal da Administração Regional
de Saúde do Centro, I. P., ACES Baixo Mondego, reportando-se o seu
início a 1 de junho de 2015.
22 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209299452

Cláudia Sofia Espírito Santo Teixeira . . . . . . . . . .
Joana Batista Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,15 valores
17,48 valores

12 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura dos Reis.
209298601
Aviso (extrato) n.º 1402/2016
Por despacho de 06 de janeiro de 2016 do Presidente do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João
Moura Reis, e nos termos do disposto no artigo 46.º da LTFP, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, declara-se concluído com sucesso
o período experimental realizado pelos 3 Técnicos de Diagnóstico e
Terapêutica da área de Fisioterapia que com a Administração Regional
de Saúde do Algarve, I. P. celebraram contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo incerto procedente de procedimento concursal, para o desempenho de funções no Centro de Medicina Física e
de Reabilitação do Sul:
Nome

Ana Cláudia Pisco Maneta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inês Amado Moreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ricardo Jorge Afonso Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avaliação
Final

16,20 valores
17,63 valores
17,63 valores

12 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura
dos Reis.
209299655
Aviso (extrato) n.º 1403/2016
Por despacho de 06 de janeiro de 2016 do Presidente do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João
Moura Reis, e nos termos do disposto no artigo 46.º da LTFP, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, declara-se concluído com sucesso
o período experimental realizado por Mónica Filipa Soares Rocha, que
com a Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., celebrou
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto
procedente de procedimento concursal, para o desempenho de funções
de Terapeuta da Fala no Centro de Medicina Física e de Reabilitação do
Sul, com avaliação final correspondente a 17,17 valores.
12 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura
dos Reis.
209299744
Deliberação (extrato) n.º 121/2016
Nos termos do previsto nos artigos 25.º e 29.º do Decreto-Lei 28/2008,
de 22 de fevereiro, na última redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 253/2012, de 27 de novembro, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., datada
de 2016-01-07, foi designado o profissional abaixo identificado como
Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento de Centros
de Saúde do Algarve I — Central, atendendo a que detém o perfil e as
qualificações adequadas ao exercício das funções inerentes ao cargo,
conforme nota curricular em anexo, com efeitos a 8 de janeiro de 2016:
Valério Ireneu dos Santos Rodrigues — Assistente Graduado Sénior
de Medicina Geral e Familiar

