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Despacho (extrato) n.º 2525/2014
Por despacho de 28 de novembro de 2013, da Diretora Executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, por subdelegação
de competências, foi autorizada a acumulação de funções privadas, de
4 horas semanais, em horário pós laboral, no Instituo de Psicologia das
Relações Humanas, à técnica superior de Saúde — área de Psicologia Clínica, Dr.ª Sónia Isabel Palula Fonseca de Mira, nos termos dos
artigos 28 e 29 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e alterações
introduzidas pela Lei n.º 66/2012 de 31 de dezembro.
7 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
207609621

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Despacho (extrato) n.º 2528/2014
Por despacho da Diretora Executiva, do ACES do Alentejo Central,
proferido em 18/12/2013, foi autorizada a consolidação de forma definitiva, da mobilidade interna na categoria, da enfermeira Marcelina Maria
Maltez Malias Paulino, ao abrigo do artigo 64.º, da Lei n.º 12- A/ 2008,
de 27 de fevereiro, do mapa de pessoal do ACES do Alentejo Central
/UCSP de Estremoz, para o ACES do Alentejo Central /USF Quinta da
Prata, com efeitos ao dia 01/01/2014.
4 de fevereiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
207599165

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 2355/2014

Despacho (extrato) n.º 2529/2014

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 Dora Conceição
Isqueiro Batista, 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.

Por despacho do presidente do conselho diretivo datado de 27 de
janeiro de 2014, 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
Verónica Silva Afonso concluiu com sucesso o período experimental,
na sequência da celebração de contrato de contrato em funções públicas
por tempo indeterminado com esta Administração Regional de Saúde
do Algarve, I. P., para o desempenho de funções na carreira/categoria
de técnica superior de saúde, ramo de psicologia, no mapa de pessoal dos ACES Barlavento, sendo que o tempo de duração do período
experimental será contado para efeitos da atual carreira e categoria.

10 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207599846

29 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António
Luís de Matos Marques Esteves.
207604859

Aviso (extrato) n.º 2356/2014

Despacho (extrato) n.º 2530/2014

Por despacho do vogal do conselho diretivo de 24 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 Sílvia Jesus Pereira
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 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.

Por despacho do Sr. Presidente do Conselho Diretivo datado de
27.01.2014, 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
Marta Duarte Silva Oliveirinha Inácio, concluiu com sucesso o período
experimental, na sequência da celebração de contrato de contrato em
funções públicas por tempo indeterminado com esta Administração
Regional de Saúde do Algarve, IP, para o desempenho de funções na
carreira/categoria de técnica superior de Saúde, ramo de Psicologia, no
mapa de pessoal dos ACES Barlavento, sendo que o tempo de duração
do período experimental será contado para efeitos da atual carreira e
categoria.

10 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207599927

29 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António
Luís de Matos Marques Esteves.
207602939

Despacho (extrato) n.º 2526/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 02 de janeiro
de 2014, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos
termos do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, do
Assistente Operacional, José Manuel Bernardo Pires de Campos, do
mapa de pessoal ARSLVT,IP, ACES Almada-Seixal, para o ACES
Lisboa Central.
2 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel
Ventura Alexandre.
207599643
Despacho (extrato) n.º 2527/2014

Hospital de José Luciano de Castro
Aviso (extrato) n.º 2357/2014
Por despacho de 24 de janeiro de 2014, da presidente do conselho de
administração, no uso de competências delegadas, autorizado a, Vera
Sofia Tavares Moreira, assistente técnica, do mapa de pessoal do Hospital José Luciano de Castro, a acumular funções privadas no regime de
dezasseis horas semanais, na Ibérico Ferreira Saúde, L.da
6 de fevereiro de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração,
Maria João Passão.
207600654

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 29 de janeiro
de 2014, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos
termos do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, do
Técnico Superior, João Carlos Alves Iglésias, do mapa de pessoal
da ARSLVT, I. P./ACES Almada-Seixal, para Serviços de âmbito
Regional.

Por despacho de 24 de janeiro de 2014, da presidente do conselho de
administração, no uso de competências delegadas, foi autorizado a Luís
Miguel Almeida Pereira, enfermeiro, do mapa de pessoal do Hospital
de José Luciano de Castro, a acumular funções privadas, no regime de
nove horas semanais, na DV — Diálises do Vouga, L.da

29 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207599627

6 de fevereiro de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, Maria João Passão.
207600687

Aviso (extrato) n.º 2358/2014

