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indeterminado, aberto através do Aviso n.º 12365/2013, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 193, de 7 de outubro de 2013 e após
a homologação do relatório final em 7 de janeiro de 2014, determino:
A celebração de contrato de trabalho em funções públicas (CTFP)
por tempo indeterminado na categoria de investigador auxiliar do mapa
de pessoal do INIAV, I. P., com efeitos à data da publicação no Diário
da República, com a Doutora Maria Leonor dos Santos Diniz Orge,
técnica superior do mapa de pessoal do INIAV, I. P., que se encontrava
em mobilidade interna intercarreiras com a categoria de investigadora
auxiliar desde 1 de outubro de 2010.
15 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Canada.
207548548
Despacho n.º 1531/2014

Despacho n.º 1533/2014
1. Considerando a proposta do Diretor Executivo do Agrupamento
de Centros de Saúde de Entre o Douro e Vouga II – Aveiro Norte e o
parecer favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de
Saúde do Norte, I.P., autorizo o exercício de funções médicas pelo aposentado Luís Vitorino da Conceição Soares, nos termos e para os efeitos
do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular,
nos artigos 4.º, 5º e nos números 1, 2 e 3 do artigo 6.º.
2. O presente despacho produz efeitos a 15 de agosto de 2013.
16 de janeiro de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
207548337

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Na sequência do concurso interno de ingresso documental para recrutamento de um investigador auxiliar da carreira de investigação
científica do mapa de pessoal do Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV, I. P.), na área científica de “Viticultura e Enologia”, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas (CTFP) por tempo indeterminado, aberto através do Aviso
n.º 358/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 8
de janeiro de 2013 e após a homologação do relatório final em 14 de
janeiro de 2014, determino:
A celebração de contrato de trabalho em funções públicas (CTFP) por
tempo indeterminado na categoria de investigador auxiliar do mapa de
pessoal do INIAV, I. P., com efeitos à data da publicação no Diário da
República, com a Doutora Maria Margarida Baleiras dos Santos Couto,
técnica superior do mapa de pessoal da Agência Portuguesa do Ambiente.

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 01/02/2013 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, torna-se público que Telma Maria Rodrigues Correia,
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 Sintra, sendo o tempo de duração do
período experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

15 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Canada.
207548459

1 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207549811

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Declaração de retificação n.º 70/2014
Foi publicado no Diário da República, II Série, n.º 187, de 27 de
setembro de 2013, o Despacho n.º 12351/2013, de 26 de agosto de
2013, relativo à nomeação dos membros da Comissão de Avaliação de
Medicamentos, órgão consultivo do INFARMED – Autoridade Nacional
do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P..
Por se constatar que o mesmo enferma de evidentes lapsos de escrita,
impõe-se proceder às respetivas retificações:
a) No n.º 1, alínea dd), onde se lê “Doutora Maria Helena Regalo da
Fonseca, médica, especialista em pediatria no Centro Hospitalar – Centro
Hospitalar Lisboa Central, E.P.E., Professora Auxiliar Convidada da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;”
deve ler-se “Doutora Maria Helena Regalo da Fonseca, médica, especialista em pediatria no Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar
Lisboa Norte, E.P.E., Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa;”.
b) No n.º 1, alínea ff), onde se lê “Dr.ª Maria Leonor Meisel, médica
veterinária, do INFARMED, I.P.;”
deve ler-se “Dra. Maria Leonor Meisel, médica veterinária, do INFARMED, I.P. e Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Lisboa;”.
16 de janeiro de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
207548297
Despacho n.º 1532/2014
1. Considerando a proposta da Diretora Executiva do Agrupamento de
Centros de Saúde do Pinhal Litoral e o parecer favorável do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., autorizo
o exercício de funções médicas pela aposentada Maria David Brandão
Pereira Manso, nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto-Lei
n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, nos artigos 4.º, 5º e nos números 4 e seguintes do artigo 6.º.
2. O presente despacho produz efeitos a 15 de janeiro de 2014.
16 de janeiro de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
207548467

Aviso (extrato) n.º 1306/2014

Aviso (extrato) n.º 1307/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 01/03/2013 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, torna-se público que Carlos Alberto
Arsénio de Miranda, 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 Sintra,
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
1 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207549966
Aviso (extrato) n.º 1308/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 7 de janeiro de 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, torna-se público que Ana Sofia
Rodrigues Avelar Botelho Neves 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
da Grande Lisboa VIII — Sintra-Mafra, sendo o tempo de duração do
período experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.
1 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207548572
Aviso (extrato) n.º 1309/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência
de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a partir de 18 de novembro de 2013, com o trabalhador Marisa Raquel
Correia Pereira Almeida, para o preenchimento de um posto de trabalho
da categoria de técnico de 2.ª classe da área de higiene oral, da carreira
de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, do mapa de pessoal da Ad-

