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5 — A nota curricular do licenciado em apreço fica junta ao presente
despacho, dele fazendo integrante.
21 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto de Miranda.
Sinopse curricular
Victor Manuel Martins Soares Prior, nascido a 11 de agosto de 1961,
natural de Mêda.
2006 — Doutoramento em Física, pela Universidade de Aveiro;
1998 — Mestrado em Ciências Geofísica, especialização em Meteorologia pela Universidade de Lisboa;
1994 — Pós-Graduação em Gestão do Ambiente, pelo Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária;
1989 — Licenciatura em Física, Ramo de Física da Atmosfera, pela
Universidade de Aveiro;
Participou em vários cursos de especialização no âmbito da Meteorologia e Clima;
Participou na implementação e modernização das redes nacionais de
observação meteorológica (superfície, urbana, altitude e de trovoadas);
Coordenador do Centro de Processamento e Previsão Numérica no
Instituto de Meteorologia em 2007 e 2008;
Delegado Regional da Madeira, em regime de substituição, desde
2009;
Meteorologista Assessor Principal do Instituto de Meteorologia;
Representante de Portugal em Ações COST, no domínio da meteorologia.
207680804

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 3815/2014
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 Cristina Maria Brito
Quintas, 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.
3 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207683972
Aviso (extrato) n.º 3816/2014
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 Maria Nélia Silva
Coelho, 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.
3 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207683389
Aviso (extrato) n.º 3817/2014
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 Aurora
Gracinda Bento 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 Almada — Seixal, sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos da atual carreira
e categoria.
3 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura
Alexandre.
207683089
Despacho (extrato) n.º 4144/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 22/11/2013, foi autorizada
a consolidação da mobilidade interna, nos termos do artigo 64.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a Tiago Filipe Almeida Condeço,
Enfermeiro, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., ACES Oeste Sul, para a Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. — ACES Loures-Odivelas/USF Ramada.
17 de fevereiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207686004

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 721/2014
No uso das faculdades conferidas pelo n.º 3 do artigo 1.º e n.º 4
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, e em
conformidade com o disposto nos artigos 35.º a 37.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, e na sequência da Deliberação (extrato) n.º 2294/2013, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 237, de 6 dezembro, o Conselho Diretivo em 5 de
março de 2014, delibera ratificar todos os atos entretanto praticados
de forma a acautelar o funcionamento dos serviços, na ausência
do órgão colegial, no concerne às comissões gratuitas de serviço
no estrangeiro, com efeitos a 4 de novembro de 2013, bem como
ficar esta competência apenas adstrita ao Presidente deste Conselho
Diretivo, o licenciado João Manoel da Silva Moura dos Reis, nos
termos do Despacho n.º 867/2002, de 27 de novembro, a partir da
presente deliberação.
7 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António Luís
de Matos Marques Esteves.
207688046
Deliberação (extrato) n.º 722/2014
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação
do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Algarve, I. P., datada de 05-03-14, ao abrigo do disposto nos artigos 234.º e 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, foi autorizado
o pedido de licença sem remuneração, pelo período de 1 (um) ano, à
trabalhadora Isabel Sofia de Oliveira Roberto, pertencente ao mapa
de pessoal desta Administração Regional/ACES Central, Enfermeira,
a partir de 1 de março de 2014.
7 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António Luís
de Matos Marques Esteves.
207688087
Despacho (extrato) n.º 4145/2014
Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho, de 1 de
março de 2014, e em cumprimento do artigo 286.º da Lei n.º 59/2008,
11 de setembro, foi autorizada a denúncia do Contrato de Trabalho em
Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, celebrado ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, a pedido da trabalhadora Maria
do Carmo Guerreiro Sequeira Simão, Assistente Graduada, com efeitos
a 15 de março de 2014.
7 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António Luís
de Matos Marques Esteves.
207688005

