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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
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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.
207547324
Aviso n.º 1323/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade de Imuno-Hemoterapia, 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 10884/2013, 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 — Ana Salselas Cabral — 15,3 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.
207547235

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.
Despacho (extrato) n.º 1534/2014
Por despacho do Diretor Executivo do Agrupamento do Centros de
Saúde do Algarve II — Sotavento, da Administração Regional de Saúde
do Algarve, I. P., Dr. Manuel Janeiro, de 06 de janeiro de 2014, no
âmbito das suas competências subdelegadas por Deliberação (extrato)
n.º 2295/2013, de 6 de dezembro, do Conselho Diretivo desta ARS
Algarve, IP, foi autorizado à Enfermeira Sónia Carina de Faria da Silva
Ramada Seabra, do mapa de pessoal da mesma ARS/ACES Sotavento, a
acumulação de funções privadas na Gnóstica Laboratórios, num horário
pós laboral de 10 horas quinzenais, por um período de um ano, com
início à data do despacho autorizador.
13 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel
Angel Lopes Madeira.
207547632
Despacho (extrato) n.º 1535/2014
Por despacho do diretor executivo do Agrupamento do Centros de
Saúde do Algarve II — Sotavento, da Administração Regional de Saúde
do Algarve, I. P., Dr. Manuel Janeiro, de 6 de janeiro de 2014, no âmbito das suas competências subdelegadas pela deliberação (extrato)
n.º 2295/2013, de 6 de dezembro, do conselho diretivo desta ARS Algarve, I. P., foi autorizada à enfermeira Célia Paula Palmeiro Brito, do
mapa de pessoal da mesma ARS/ACES Sotavento, a acumulação de
funções privadas na Gnóstica Laboratórios, num horário pós laboral de
dez horas quinzenais, por um período de um ano, com início à data do
despacho autorizador.
13 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel
Angel Lopes Madeira.
207547616

Centro Hospitalar do Oeste
Aviso (extrato) n.º 1324/2014
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro, após homologação da ata do júri constituído para o
efeito, torna-se público ter concluído com sucesso, o período experimental, a Técnica de Análises Clínicas e Saúde Pública de 2.ª classe, da
Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, abaixo mencionada:
Classificação final:
Vânia Sofia Dias Henriques — 17 valores.
16 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
207547332

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.
Deliberação n.º 105/2014
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de
agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e
64/2011, de 22 de dezembro, conjugados com o disposto no Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, que aprovou a Lei Orgânica do
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), I. P., e a Portaria
n.º 158/2012, de 22 de maio, que aprovou os seus Estatutos, o Conselho
Diretivo, nomeia, em regime de substituição, o médico, António José
Táboas Lages Amorim para o lugar de diretor da Delegação Regional do
Norte, do mapa de pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), I. P., considerando que este é detentor de aptidão e competência
técnica para o exercício das funções inerentes ao cargo, como resulta da
súmula curricular anexa à presente deliberação.
A presente nomeação produz efeitos a 1 de janeiro de 2014.
Súmula curricular
Nome: António José Táboas Lages Amorim.
Data de nascimento: 12 de janeiro de 1976.
Naturalidade: Arcos de Valdevez.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto no ano 2000;
Especialista em Medicina Interna desde fevereiro 2008.
Experiência profissional:
Coordenador do CODU da Delegação Regional do Norte do INEM
desde março de 2008;
Substitui o diretor da Delegação Regional do Norte nas suas faltas e
impedimentos desde 2008;
Membro da Equipa Médica do Serviço de Helicópteros de Emergência
Médica (SHEM) desde fevereiro de 2007;
Médico do CODU Norte desde abril de 2006;
Membro da Equipa Médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo (VMER) desde março de 2004;
Formador e coordenador de cursos na área de emergência médica do
INEM, nomeadamente suporte avançado de vida, suporte imediato de
vida, fisiologia de voo e helitransporte, emergências médicas, emergências trauma, emergências pediátricas e obstétricas, técnico operador de
telecomunicações de emergência, médico regulador, transporte do doente
crítico e situações de exceção, suporte básico de vida, desfibrilhação
automática externa;
Professor convidado da cadeira Pessoa em Situação Crítica I do
mestrado de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola Superior de
Enfermagem de Viana do Castelo desde 2011;
Professor convidado do Módulo Emergências Médicas da 2.ª, 3.ª,
8.ª, 9.ª, 10.ª e 11.ª Pós-graduação de Enfermagem em Emergência e
Catástrofe da Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria do Porto.
Formação profissional:
Frequentou vários cursos na área da emergência, catástrofe e cuidados
intensivos, dos quais se destacam Advanced Trauma Life Support, Fundamental Critical Care Support Fundamentals of disaster management,
Curso de Evidência na Emergência de A a D, Curso Sépsis e Infeção

