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ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ACES VII
Loures-Odivelas, ficando a auferir a remuneração base de 1.020,06€,
correspondente ao nível remuneratório da respetiva categoria.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Maria João Afonso Fernandes Frusoni — Técnica de
Diagnóstico e Terapêutica da área de higiene oral do ACES VII Loures-Odivelas;
Vogais efetivos: Isabel Maria Ribeiro Trindade, técnica superior e
Coordenadora da URAP do ACES VII Loures-Odivelas, que substituirá
a presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Rute Carla Fernandes
Horta Videira, Técnica de Diagnóstico e Terapêutica da área de higiene
oral do ACES VII Loures-Odivelas;
Vogais suplentes: Margarida Carvalho Santos, Técnica de Diagnóstico
e Terapêutica da área de higiene oral do ACES VII Loures-Odivelas e
Maria Carmo Cardoso Brutt Pacheco, Assistente de Medicina Geral e
Familiar e Coordenadora Médica da UCSP Pontinha.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 240 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11
de setembro.
18 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207546969
Aviso (extrato) n.º 1310/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 6 de novembro 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 Nazaré do
Nascimento Marques Martins 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., ACES Lezíria, para o desempenho
de funções correspondentes à categoria de categoria de enfermeiro,
da carreira especial de enfermagem, sendo o tempo de duração do
período experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.
26 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207551114
Aviso (extrato) n.º 1311/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/10/2013 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 Fernanda Maria
Fonseca da Silva 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/carreira de assistente técnico, no ACES Lisboa Norte, sendo que o
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
9 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207547543
Aviso (extrato) n.º 1312/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/10/2013 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 Rosa Maria da
Silva Mestre de Almeida, 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/carreira de assistente técnico, no ACES Lisboa Norte, sendo
que o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
9 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207547568

Aviso (extrato) n.º 1313/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 12/06/2013 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 Nicole Rodrigues
dos Santos Nunes 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 carreira/
categoria de assistente operacional, no ACES Oeste Sul, sendo que o
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
13 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207547624
Aviso (extrato) n.º 1314/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/08/2013 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 Tânia Alexandra
Ferreira Raposo de Carvalho, 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
carreira/categoria de técnico superior, área de serviço social, no ACES
Estuário do Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental
é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
13 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207546944
Aviso (extrato) n.º 1315/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 17/07/2013 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 Sandra Cristina
Rodrigues Figueiredo, 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 carreira/categoria
de técnico superior, área de serviço social, no ACES Estuário do Tejo,
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para
efeitos da atual carreira e categoria.
13 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207546977
Aviso (extrato) n.º 1316/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 10/07/2013 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 Cristina Maria
dos Santos Ramos, 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 carreira/categoria de assistente operacional, no ACES Lisboa Central, sendo que
o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
14 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207547681
Aviso (extrato) n.º 1317/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 7 de agosto 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 Rita Maria
Quintal Arreiol Nobre 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 carreira/categoria de assistente operacional, no ACES Lisboa Central, sendo que

