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fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66/2012, de
31 de dezembro.
16 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
207610203
Despacho (extrato) n.º 2753/2014
Por despacho de 11-12-2013, da Diretora Executiva do Agrupamento
de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, por subdelegação de competências, foi autorizada a acumulação de funções privadas, na empresa Alves
Parreira & Santos, L.da, em horário pós laboral, com a carga horária de
6 horas semanais, à Assistente de Medicina Geral e Familiar, Dr.ª Patrícia
Sofia Sota Morais, ao abrigo dos artigos 28 e 29 da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro e alterações introduzidas pela Lei 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.
207609208

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 2596/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 28 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 — Patrícia Alexandra Lopes Mateus, 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 Lisboa
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
14 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207615615
Aviso (extrato) n.º 2597/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 28/10/2013 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 — Tânia Sofia
Martins Ribeiro, 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 Lisboa
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
14 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207614157
Aviso (extrato) n.º 2598/2014
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 Sofia Rita das
Neves Fernandes, 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 Lisboa
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado
para efeitos da atual carreira e categoria.

Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que — Cacilda
Isaura Lopes Seixas, 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 Lisboa
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
14 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207613639
Aviso (extrato) n.º 2600/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/05/2013 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 — Sérgio Luís
Roque Jorge, 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 Lisboa Central, sendo
o tempo de duração do período experimental contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
14 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207613558
Aviso (extrato) n.º 2601/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 28/10/2013 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 Rosa
Fernandes, 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 Lisboa Central, sendo
o tempo de duração do período experimental contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
14 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207614651
Aviso (extrato) n.º 2602/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 28/10/2013 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 — Joana Martins
Pereira da Rocha, 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 Lisboa
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
14 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207615356
Aviso (extrato) n.º 2603/2014

Aviso (extrato) n.º 2599/2014

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 28/10/2013 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 — Cláudia Isabel
Martins Trigo Moutinho, 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 Lisboa
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado
para efeitos da atual carreira e categoria.

Por despacho do Vice-Presidente 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

14 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207614343

14 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro
Emanuel Ventura Alexandre.
207613971

