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Aviso (extrato) n.º 3994/2014

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 Margarida Maria
Esteves dos Santos Rebelo, 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.
207695685
Aviso (extrato) n.º 3995/2014
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 Paula Cristina Caiano 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., 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.
207673141
Aviso (extrato) n.º 3996/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 27 de setembro 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 Lídia da Conceição
Silva Figueiredo Silveira 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.
207695603
Aviso (extrato) n.º 3997/2014
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, conjugado com a alínea b) do n.º 2 do
artigo 9.º e artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 27 de fevereiro,
torna-se público que João Carlos Carreto Farinha da Silva, foi aprovado
no período de estágio, com a classificação de 14,80 valores, 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 de técnico
de informática, categoria de técnico de informática-adjunto nível 3, no
ACES Estuário do Tejo.
13 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207696195
Aviso (extrato) n.º 3998/2014
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 Hugo Emanuel
Cardoso Gaiola Brissos, 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 Oeste Sul, sendo que o

tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
14 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207512178
Aviso (extrato) n.º 3999/2014
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 Maria do Carmo
Airoso Ginja, 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 técnico, no ACES Oeste Sul, sendo que o tempo de duração do
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
14 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207695969
Aviso (extrato) n.º 4000/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 11/12/2013 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 Lúcia Batista
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 na categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Oeste Sul, sendo
o tempo de duração do período experimental contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
14 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207696105
Aviso (extrato) n.º 4001/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 6 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 Cristina Margarida
Paulo Santos Reis 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 técnico, no ACES Oeste Sul, sendo que o tempo
de duração do período experimental é contado para efeitos da atual
carreira e categoria.
14 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207695871

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Deliberação (extrato) n.º 767/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa, de 06-03-2014:
Cláudia Sofia Mendes da Costa Dinis, enfermeira, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa
de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa — autorizado o
exercício de acumulação de funções privadas de 15 horas semanais, no
Centro Médico da Galp Energia, ao abrigo do disposto nos artigos 28.º
e 29.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
17 de março de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração,
Isabel Paixão.
207695158
Deliberação (extrato) n.º 768/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa, de 30-01-2014:
Francisco Manuel Lopes da Cruz, Enfermeiro, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa

