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Diário da República, 2.ª série — N.º 31 — 13 de fevereiro de 2014
Do despacho da homologação cabe recurso administrativo a interpor
no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do
presente aviso no Diário da República, o qual deverá ser entregue nas
instalações na Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas
na Alameda Júlio Henriques, s/n, 3001-553 Coimbra.
3 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
207592085
Deliberação (extrato) n.º 233/2014
Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de 3 de
outubro de 2013 e despachos de Suas Excelências os Senhores Secretário
de Estado da Saúde e Secretário de Estado da Administração Pública,
de 9 de outubro de 2013 e de 21 de dezembro de 2013, respetivamente:
Autorizada a consolidação da cedência de interesse público na categoria de Célia Maria Nunes Arsénio Costa, Enfermeira, posição remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª, nível remuneratório entre o 15.º e o 19.º,
pertencente ao mapa de pessoal do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, EPE, no mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de
Saúde do Pinhal Interior Norte, desta Administração Regional de Saúde,
com efeitos a 1 de janeiro de 2013.
3 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
207595488
Deliberação (extrato) n.º 234/2014
Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de 25 de
julho de 2013 e despachos de Suas Excelências os Senhores Secretário
de Estado da Saúde e Secretário de Estado da Administração Pública, de
27 de agosto de 2013 e de 16 de dezembro de 2013, respetivamente:
Autorizada a consolidação da cedência de interesse público na categoria de Ana Cristina Almeida Santos Oliveira, Enfermeira, posição
remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª, nível remuneratório entre o 15.º e o 19.º,
pertencente ao mapa de pessoal do Centro Hospitalar Tondela — Viseu,
EPE, no mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do
Dão Lafões, desta Administração Regional de Saúde, com efeitos a 1
de janeiro de 2013.
3 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
207595552

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 2233/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 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 Ana Rosa dos
Santos Amador, 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.
6 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207586804
Aviso (extrato) n.º 2234/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25/11/2013 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 Maria
dos Santos Moreira, 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 Lisboa Ocidental e Oeiras, sendo que o tempo de duração

do período experimental é contado para efeitos da atual carreira e
categoria.
20 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207592482
Aviso (extrato) n.º 2235/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,IP de
29/11/2013 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, Gracinda Maria Pólvora Povoa, 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 Arco Ribeirinho
para desempenho de funções correspondentes à carreira/categoria de
assistente operacional, na UCSP Montijo/Periferia, sendo o tempo de
duração do período experimental contado para efeitos da atual carreira
e categoria.
21 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207593219
Aviso (extrato) n.º 2236/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 9 de dezembro 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 Sílvia Rebelo Sales
Chipelo 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
carreira/categoria de assistente técnico, no ACES de Almada-Seixal,
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para
efeitos da atual carreira e categoria.
24 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207592717
Aviso (extrato) n.º 2237/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,IP de
12/11/2013 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,
Susana Maria Oliveira Santos, 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 Arco Ribeirinho, para desempenho de funções correspondentes à carreira/categoria de assistente
operacional, no UCSP Alcochete, sendo o tempo de duração do período
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.
30 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207592766
Aviso (extrato) n.º 2238/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 06/11/2013 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 Tânia Sofia Rodrigues Fernandes, 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 carreira/categoria de técnico Superior, na área de serviço social
no ACES do Estuário-Tejo, sendo que o tempo de duração do período
experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
30 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207592693
Aviso (extrato) n.º 2239/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 13 de janeiro de 2014
e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,

