1432

Diário da República, 2.ª série — N.º 12 — 17 de janeiro de 2014

da Divisão Financeira, Tânia Vanessa Mendes da Costa Figueira, as
seguintes competências:
a) Autorizar a emissão de meios de pagamentos, nos termos dos artigos
29.º a 31.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho;
b) Autorizar despesas por conta do fundo de maneio até ao valor de
€ 500 (quinhentos) euros;
c) Autorizar a abertura de procedimento e a realização de despesas
com a aquisição de bens e serviços até ao limite de € 5.000 (cinco mil
euros), com prévio cabimento orçamental;
d) Assinar cheques, em conjunto com um dos membros da direção;
Foi delegada, na Chefe de Divisão de Recursos Humanos e de Avaliação, Maria Inês Stoffel Pereira Coutinho Nolasco Azevedo, a competência para emitir visto sobre a listagem do absentismo mensal.
É revogado o Despacho n.º 9422/2013, de 8 de julho, na parte respeitante à Direção de Serviços de Administração, Avaliação e Orçamento.
O presente despacho produz efeitos a partir de 18 de dezembro de
2013.
8 de janeiro de 2014. — O Diretor de Serviços de Administração,
Avaliação e Orçamento, Osvaldo Manuel dos Santos Ferreira.
207521014

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 775/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 17 de outubro 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 Patrícia Carla
Lobo Aguiar 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 correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES de
Almada — Seixal, sendo o tempo de duração do período experimental
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
4 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207519339
Aviso (extrato) n.º 776/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 15/11/2013 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 Carla Elizabete
Pinto Mendes Vidinha, 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 correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no
ACES de Setúbal I — Almada, sendo o tempo de duração do período
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.
4 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207522481

Aviso (extrato) n.º 778/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 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 Anabela da Costa
Direito Ramos Afonso, concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P., para a categoria de Assistente Técnico, no ACES
Médio Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207522521
Aviso (extrato) n.º 779/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 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 Ana Rita Pereira
Rosa, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., para a categoria de Assistente Técnico, no ACES Médio
Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207522838
Aviso (extrato) n.º 780/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 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 Rita Margarida Leal
Moutinho, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., para a categoria de Assistente Técnico, no ACES Médio
Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207523559
Aviso (extrato) n.º 781/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 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
Rosália Marília Praia, concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P., para a categoria de Assistente Técnico, no ACES
Médio Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207523631

Aviso (extrato) n.º 777/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25 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 Maria Inês Baptista
Esteves, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., para a categoria de Assistente Técnico, no ACES Médio
Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207523097

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 782/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade
de medicina física e reabilitação, 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 171, de 05 de setembro de 2013,
aviso n.º 11054/2013, torna-se pública a lista de classificação final,
homologada em 10/12/2013, pelo Presidente do Conselho Directivo,
da ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
Filipa Alexandra Cardoso Saraiva Januário — 19 valores

