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Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.
Despacho n.º 4287/2014
1 — De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e
alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, foi aberto concurso para
seleção do titular do cargo, de direção intermédia de 1.º grau, Diretor de
Departamento de Meteorologia e Geofísica, previsto no artigo 5.º dos
Estatutos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., aprovados
pela Portaria n.º 304/2012, de 4 de outubro.
2 — O referido procedimento foi publicitado e concluído de acordo
com os respetivos condicionalismos e formalismos legais, tendo o Júri do
concurso apresentado proposta de designação do Doutor António Pedro
Viterbo de Sousa Azevedo, para o desempenho daquele cargo, com base
nos factos, razões e fundamentos constantes da referida proposta, que
integra o respetivo concurso.
3 — Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-se
que o referido candidato possui a competência técnica, a experiência
profissional e a aptidão necessárias para o exercício do cargo, bem como
o perfil adequado para o exercício das funções em causa.
4 — Pelo exposto, designo para o cargo de Diretor do Departamento
de Meteorologia e Geofísica, o Doutor António Pedro Viterbo de Sousa
Azevedo, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos,
com efeitos a partir de 13 de janeiro de 2014, nos termos dos números
9 e 10 do artigo 21.º Lei n.º 2/2004.
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
Dados pessoais:
Nome: António Pedro Viterbo Sousa Azevedo.
Data de nascimento: 4 de dezembro de 1959.
Doutoramento em Física, Universidade de Lisboa, 6/01/1996;
Licenciatura em Física, Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, em 1982.
Outras habilitações: Coautor de mais de 75 publicações indexadas
com mais de 6000 citações.
Atividade profissional:
1986 — 2005 — European Centre for Medium -Range Weather Forecasts, Reading, UK: Investigador Principal;
2005 — 2012 — Instituto de Meteorologia: Técnico Superior (2005),
Coordenador Científico (2007);
1984 — 1986 — Assistente Estagiário, Departamento de Física, FCUL;
1983 — 1984 — Assistente Estagiário, Departamento de Matemática,
IST/UT.
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Despacho n.º 4288/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3
do artigo 17.º da lei preambular que aprova o RCTFP, Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro, foi autorizado o provimento na categoria de investigador
auxiliar à trabalhadora em funções públicas Domitília da Conceição
Coutinha Dias, passando a auferir a remuneração correspondente ao
escalão 195 da carreira de investigação científica, com efeitos a 9 de fevereiro de 2013, na sequência da obtenção do grau académico de doutor.
14 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto de Miranda.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 3989/2014
Processo Disciplinar — Notificação de decisão final
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 57.º conjugado com o
n.º 2 do 49.º, ambos do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que

exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de
setembro, fica por este meio notificada Maria do Céu Almeida Gomes,
enfermeira, do mapa de pessoal da ARSLVT,I.P/ACES Oeste Sul, com
última morada conhecida na Travessa da Ladeirinha, n.º 8 Achada-Ceiros
2640-401 Mafra, que por deliberação do Conselho Diretivo, datada de
19/12/2013 (Ata n.º 81), proferida sobre o relatório final do processo disciplinar n.º 14/2013, em que é arguida, lhe foi aplicada a pena disciplinar
de demissão, por fato imputável à trabalhadora, com início de produção
de efeitos nos termos do artigo 58.º do mesmo Estatuto Disciplinar.
Fica assim notificada do prazo de 15 dias após a publicação deste Aviso
para, querendo, interpor recurso tutelar para o Ministro da Saúde.
10 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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Aviso (extrato) n.º 3990/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 03/01//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 Eugénia Maria
Florindo Ricardo, 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/
carreira de assistente técnico, no ACES Estuário do Tejo, sendo que o
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
10 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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Aviso (extrato) n.º 3991/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo 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 Fernanda Maria de
Brito Abreu, 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 assistente operacional, no ACES Loures — Odivelas, sendo que o
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
12 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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Aviso (extrato) n.º 3992/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo 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 Nuno Rodrigo
Costa Cunha, 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 assistente operacional, no ACES Loures — Odivelas, sendo que o
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
12 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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Aviso (extrato) n.º 3993/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo 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 Ester Sousa Freitas, 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 assistente operacional, no ACES Loures — Odivelas, sendo que o tempo de duração do
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
12 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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