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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
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de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa – autorizado o
exercício de acumulação de funções privadas na Residência São João de
Avila na Rua Tomás de Aquino nº 20 em Lisboa, ao abrigo dos artigos
28º e 29º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
17 de março de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração,
Isabel Paixão.
207694712
Deliberação (extrato) n.º 769/2014
Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa, de 20 de fevereiro de 2014:
Luís Augusto Costa Pinto, encarregado operacional, 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 vigilante na
empresa de segurança Prestibel S. A. — 19 horas semanais, 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.
207695539
Deliberação (extrato) n.º 770/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa, de 06-03-2014:
Lino Daniel Correia Dias, Enfermeiro, 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 18 horas semanais, no
Hospital do Mar em Sacavém Bobadela, ao abrigo dos 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.
207695214

Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro — Rovisco Pais
Aviso n.º 4002/2014
Procedimento Concursal Comum para preenchimento
de um posto de trabalho na categoria de assistente
graduado sénior de medicina física e de reabilitação
Faz-se público que, nos termos do despacho de S. E., o Senhor Ministro das Finanças, proferido a 10 de julho de 2013, do despacho do
Senhor Secretário de Estado da Saúde de 24 de julho de 2013 e por
deliberação do Conselho de Administração do Centro de Medicina de
Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais de 13 de novembro de
2013, se encontra aberto, pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para preenchimento de 1 (um) posto de
trabalho para a categoria de assistente graduado sénior da área hospitalar
da Medicina Física de Reabilitação, da carreira especial médica, do mapa
de pessoal deste Centro.
1 — Legislação aplicável
O procedimento concursal comum aberto pelo presente aviso rege-se
pelo disposto no Decreto-Lei n.º 177/2009 de 4 de agosto, na redação que
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 266-D/2012 de 31 de dezembro e na
Portaria n.º 207/2011 de 24 de maio, alterada pela Portaria n.º 355/2013
de 10 de dezembro, Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro de 1991,
Decreto-Lei n.º 14/2014 de 22 de janeiro de 2014 e Lei n.º 12-A/2008
de 27 de fevereiro de 2008.
2 — Âmbito do recrutamento
Podem ser admitidos ao presente concurso, médicos titulares de uma
relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, de um
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao
abrigo da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro.
3 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento aberto pelo presente aviso é válido
para a ocupação do posto de trabalho acima enunciado, terminando com
o seu preenchimento.
4 — Prazo de apresentação de candidaturas
Quinze dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.
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5 — Conteúdo funcional/Caracterização do posto de trabalho
Ao posto de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde o
conteúdo funcional estabelecido no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 177/2009
de 4 de agosto.
6 — Local de Trabalho
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais,
sito na Quinta da Fonte Quente, 3064 — 908 Tocha.
7 — Posicionamento Remuneratório
A remuneração mensal é a correspondente à prevista na tabela constante na Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, conjugada com o
anexo a que se refere o artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 51-A/2012
de 31 de dezembro, sem prejuízo do disposto no artigo 39.º da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
8 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais, sem prejuízo da
aplicação das regras previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266/2012
de 31 de dezembro.
9 — Requisitos de admissão
Podem candidatar-se ao procedimento concursal comum aberto pelo
presente aviso, os médicos, providos na categoria de assistentes graduados, com pelo menos três anos de provimento e habilitados com
o grau de consultor, nos termos do n.º 3 do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 177/2009, de 4 de agosto.
10 — Formalização das candidaturas
As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro de Medicina
de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais, podendo ser entregue
diretamente no Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro de
Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais, Quinta da
Fonte Quente — 3064-908 Tocha, no período compreendido entre as
08:30 e as 17:30 horas, ou remetido pelo correio, para a mesma morada,
considerando-se neste caso, apresentado dentro do prazo, se o mesmo
tiver sido expedido até ao termo do prazo fixado no ponto 4.
10.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, data de nascimento, sexo, nacionalidade, número e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão,
número de identificação fiscal, residência, código postal e eletrónico,
caso exista e telefone);
b) Identificação do procedimento concursal e da entidade que o realiza,
com indicação do Diário da República onde se encontra publicado o
presente aviso;
c) Identificação da carreira e categoria a que se candidata;
d) Identificação da carreira, categoria, natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se encontra a exercer funções;
e) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem
como a sua sumária caracterização;
f) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da
situação precisa em que o candidato se encontra relativamente a cada
um dos requisitos exigidos no artigo 8.º da LVCR.
11 — Documentos
A candidatura deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, dos
seguintes elementos:
a) Documento comprovativo da posse do grau de consultor na área
da Medicina Física e de Reabilitação;
b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares de curriculum vitae que, embora elaborado em
modelo europeu, proceda a uma descrição das atividades desenvolvidas,
que devem estar devidamente datados, rubricados e assinados.
d) Cinco exemplares de um projeto de gestão clínica para o Centro de
Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais;
e) Documento comprovativo do vínculo à administração pública e
tempo de serviço na categoria de assistente graduado;
11.1 — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º da Portaria
n.º 207/2011 de 24 de maio, o júri pode exigir aos candidatos a apresentação dos documentos comprovativos dos factos por eles referidos
no currículo que possam relevar para a apreciação do seu mérito e que
se encontrem deficientemente comprovados.
11.2 — Sempre que um ou mais candidatos exerçam funções no órgão
ou serviço que procedeu à publicitação do procedimento, os documentos
exigidos são solicitados pelo júri ao respetivo serviço de pessoal e àquele
entregues oficiosamente. A estes candidatos não é exigida a apresentação
de outros documentos comprovativos dos factos indicados no currículo
desde que expressamente refiram que os mesmos se encontram arquivados no seu processo individual.
12 — Métodos de seleção, resultados e ordenação final dos candidatos.

