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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
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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.
207547754
Declaração de retificação n.º 71/2014
Por ter sido publicado com inexatidão, no Diário da República, 2.ª série, n.º 214, de 5 de novembro de 2013, o aviso (extrato) n.º 13448/2013,
referente à conclusão do período experimental, com sucesso, da assistente
técnica Susana Isabel Mimoso de Freitas Maya Leal, retifica-se onde
se lê «no ACES Grande Lisboa VI — Loures» deve ler-se «no ACES
Loures-Odivelas».
3 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207547008

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 1318/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade
de Saúde Pública, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época
de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 169, de 03 de setembro de 2013, aviso n.º 10895/2013, torna-se pública a lista de classificação final, homologada em 26/12/2013,
pelo Presidente do Conselho Directivo, da ARS Alentejo:
Lista de classificação final
Rui Alberto Capucho Ferreira — 15,7 valores (a).
Pedro Domingos Cunha Gomes Pereira — 15,7 valores (a).
Tâmara Prokopenko — 13,85 valores.
José Manuel Teixeira Dantas — 10 valores.
(a) O critério utilizado para desempate entre o primeiro e o segundo
classificado foi a nota do Internato Médico.
Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a mencionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min-saude.pt.
Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Alentejo, I. P.
7 de janeiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
207546911
Aviso n.º 1319/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade
de Ortopedia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época
de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 169, de 03 de setembro de 2013, aviso n.º 10880/2013, torna-se pública a lista de classificação final, homologada em 16/12/2013,
pelo Presidente do Conselho Directivo, da ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
Teresa Lúcia Gomes Lopes Alves da Silva Henriques — 20 valores
Telmo Edgar Custódio Sacramento a)
Teresa Isabel Saraiva Magalhães a)
Ricardo José Mendes Vasco d’ Almeida a)
João Pedro Delgado Caetano a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista
Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a mencionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min-saude.pt.
Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Alentejo, I. P.
7 de janeiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
207547057

Aviso n.º 1320/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade de cirurgia vascular, que concluiu o respetivo internato médico
na 1.ª época de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 169, de 03 de setembro de 2013, aviso
n.º 10887/2013, torna-se pública a lista de classificação final, homologada em 13 de janeiro de 2014, pelo Presidente do Conselho Diretivo,
da ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
1 — Sérgio Luís Osório Eufrásio — 19 valores
2 — Ana Cristina Benzinho da Silva Vieira Batista — a)
3 — Clara Maria Correia Nogueira Azevedo — a)
a) Candidata excluída por falta de comparência à entrevista
Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a mencionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min-saude.pt.
Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Alentejo, I. P.
13 de janeiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
207547146
Aviso n.º 1321/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade de Neurorradiologia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 170, de 04 de setembro de 2013,
aviso n.º 10972/2013, torna-se pública a lista de classificação final,
homologada em 13/01/2014, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da
ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
1 — David Nuno Xavier Matias Rodrigues — 18 valores
Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a mencionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min-saude.pt.
Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Alentejo, I. P.
14 de janeiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
207547268
Aviso n.º 1322/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade
de pneumologia, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época
de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 169, de 03 de setembro de 2013, aviso n.º 10887/2013, torna-se pública a lista de classificação final, homologada em 13 de janeiro
de 2014, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
Ana Sofia Fernandes de Castro — 18,4 valores
Gustavo Coimbra dos Reis — a)
Nelson Duarte Teixeira — 16,25 valores
Teresa Raquel Ferreira Borges Gomes — 17,45 valores
Vanda Sofia Barros Areias — a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista

