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Maria do Céu Ortiz Botelho Lima Santos — Coordenadora da Unidade Funcional do centro de saúde de Santarém Oeste e Serviço de
Atendimento Complementar;
Maria Luísa Quartilho Serra Duarte Ferreira — Coordenadora da
Unidade Funcional do centro de saúde da Golegã;
Maria Manuela Baptista Santos Rosa de Figueiredo Pinto — Coordenadora da Unidade Funcional do centro de saúde do Cartaxo;
Maria Matilde Carreira Martins Coelho Vargas — Coordenadora da
Unidade Funcional do centro de saúde de Rio Maior;
Zelinda Maria da Silva de Almeida Galhardo — Coordenadora da
Unidade Funcional do centro de saúde de Santarém Este.
5 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Junho de 2009, ficando
por este meio ratificados todos os actos que, no âmbito dos poderes
delegados, tenham sido praticados pelos mesmos.
1 de Outubro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui
Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.
203787353
Despacho (extracto) n.º 15952/2010
Por despacho de 20/08/2010, do Presidente do Conselho Directivo
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., foi
autorizada a licença sem vencimento de longa duração ao abrigo do n.º 1
e 2 do artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 100/99, 31 de Março, a assistente
Técnica, Maria de Lourdes Duarte Torres Cruz, do quadro de pessoal
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.,
Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa I- Lisboa Norte,
Centro de Saúde de Benfica, com efeitos a partir de 01/09/2010.
06 de Outubro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.
203813815
Despacho (extracto) n.º 15953/2010
Por despacho de 23/08/2010, do Presidente do Conselho Directivo
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., foi
autorizado a cessação da licença sem vencimento de longa duração ao
abrigo do n.º 5 do artigo 235.º da Lei n.º 58/2009, 11 de Setembro, a
assistente Técnica, Elisabete Maria Reis Baroneira, do quadro de pessoal
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.,
Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa V — Odivelas.
06 de Outubro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.
203813904
Despacho n.º 15954/2010
De acordo com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 222/2007,
de 29 de Maio, que aprovou a nova orgânica das Administrações Regionais de Saúde, a organização interna está prevista nos respectivos
estatutos.
Prevê o n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 651/2007, de 30 de Maio que
a organização interna da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P. (ARSLVT, I. P.) é constituída por departamentos
que podem ser desagregados em unidades e pelo Gabinete Jurídico e
do Cidadão.
Este Gabinete detém as atribuições previstas nas alíneas a) a g) do
artigo 8.º da mencionada Portaria, estatuindo o n.º 2 do artigo 1.º que é dirigido por um coordenador, cargo de direcção intermédia de 2.º grau.
Considerando que a comissão de serviço do actual titular do cargo de
Coordenador do Gabinete Jurídico e do Cidadão do mapa de pessoal da
ARSLVT, I. P. vai terminar no próximo dia 14/10/2010.
Considerando que se torna necessário iniciar procedimento concursal, com vista ao recrutamento de titular para o exercício deste cargo
dirigente, nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 51/2005, de 30
de Agosto, alterada pelas Leis n.os 2/2004, de 15 de Janeiro, 64-A/08,
de 31 de Dezembro e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril.
Considerando que enquanto decorre o referido procedimento concursal é necessário garantir o normal funcionamento dos serviços e a
prossecução das atribuições cometidas àquele Gabinete, impondo-se a
nomeação de titular, em regime de substituição.
Assim, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de 31 de
Dezembro e Lei n.º 3-B/2010, de28 de Abril, observados todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, nomeio, em regime
de substituição, no cargo de Coordenador do Gabinete Jurídico e do
Cidadão, com efeitos a partir de 15 de Outubro de 2010, o Licenciado
Manuel Maria Vilas-Boas Tavares, Técnico Superior — Jurista, do mapa
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.

O nomeado possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados
à prossecução das atribuições e objectivos do serviço e é dotado da
necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme
resulta do respectivo Curriculum Vitae.
13/10/2010. — O Presidente do Conselho Directivo da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Rui Gentil de
Portugal e Vasconcelos Fernandes.
203812098
Listagem n.º 171/2010
Nos termos do art. 51 do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro,
torna-se pública a lista de Candidatos Admitidos e Excluídos, para o
Procedimento Concursal de Ingresso Comum para tendo em vista o
preenchimento de 1 posto de trabalho para a categoria de técnico de
2.ª classe de Saúde Ambiental da carreira de técnico de diagnóstico e
terapêutica, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, do Mapa de Pessoal da ARS Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., para o Agrupamento dos Centros de Saúde do Médio Tejo
I — Serra d’Aire.
Lista de Candidatos Admitidos
1 — Ana Cristina Penada da Fonte
2 — Ana Rita Figueiredo dos Santos
3 — Cláudia Rita Moreira Fernandes
4 — Leonel José Monteiro Buço
5 — Lígia Rodrigues Alves
6 — Márcia de Sousa Monteiro
7 — Susana Isabel Coelho Vieira da Silva
Lista de Candidatos Excluídos
1 — Catarina Isabel Andrade Lavos — a)
2 — Daniela Patrícia dos Santos Lourenço — a)
3 — Mariana Martinho Inácio — a), b)
4 — Marina Isabel Dias Marques — a)
a) Não ser detentor de relação jurídica de emprego público previamente constituída, por tempo indeterminado, determinado ou determinável.
b) Não assinou o requerimento de admissão a concurso.
Torres Novas, 1 de Outubro de 2010. — O Presidente do Júri, Carlos
Alberto Saraiva Pinto
203812405

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Aviso n.º 21086/2010
Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho da carreira geral de técnico superior, categoria de
técnico superior do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.
1 — Fundamento e legislação aplicável — nos termos do disposto nos
n.os1 a 4 do artigo 6.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º, no artigo 50.º e no
n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, e no artigo 22.º da Lei n.º 3-B/2010,
de 28 de Abril, torna-se público que, por despacho de 15/07/2010 do
Conselho de Administração, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República, procedimento concursal comum de recrutamento
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas,
para o preenchimento de um posto de trabalho previsto e não ocupado
no mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, na
carreira de técnico superior e categoria de técnico superior.
2 — Ao presente procedimento concursal é aplicável a tramitação
prevista no artigo 54.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, regulamentado pela Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
3 — Não foi efectuada consulta prévia à Entidade Centralizada para
a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), nos termos do
n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 54.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
Janeiro, uma vez que, não tendo ainda sido publicitado qualquer procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, e até
à sua publicitação, fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade
da referida consulta.

