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Aviso (extrato) n.º 2604/2014
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 — Pedro Miguel
Letras Lopes, 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.
207614879
Aviso (extrato) n.º 2605/2014
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, e do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22
de setembro, torna-se público que — Eugénia Maria Conde Pinto, 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 Norte, sendo que o tempo
de duração do período experimental é contado para efeitos da atual
carreira e categoria.
17 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207619496
Despacho (extrato) n.º 2754/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 6-12-2013, foi ao
abrigo do disposto no artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
autorizada a licença sem remuneração de longa duração, no período de
1/01/2014 a 30/06/2014, a Anabela Alves Morais, enfermeira, do mapa
de pessoal da ARSLVT, I. P., ACES — Cascais.
13 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207611946

Centro Hospitalar do Oeste
Aviso (extrato) n.º 2606/2014
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 76.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, e artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de
agosto, após homologação da ata do júri constituído para o efeito, por
deliberação de 5 de fevereiro de 2014 do conselho de administração deste
Centro Hospitalar, torna-se público a conclusão com sucesso do período
experimental, das assistentes hospitalares de ginecologia/obstetrícia:
Dr.ª Marta Isabel Marchão Palmeiro Durão, com a avaliação final
de 18,00 valores;
Dr.ª Sofia da Silva Vaz Saleiro, com a avaliação final de 17,66 valores.
12 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, Carlos Manuel Ferreira de Sá.
207613599

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

abrigo do disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro.
11 de fevereiro de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, Isabel Paixão.
207611046
Deliberação (extrato) n.º 385/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa, de 05-02-2014:
Maria José Cabrita Coelho, 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 no British Hospital Lisbon XXI, S. A., ao abrigo do disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
11 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, Isabel Paixão.
207610706

Direção-Geral da Saúde
Despacho n.º 2755/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do 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 n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que,
na sequência do meu despacho datado de 5 de fevereiro de 2014, foi
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna da técnica superior, Sandra Sofia dos Anjos Sousa Moreira, nos termos do artigo 64.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pela Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo que vai ser celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a 1 de fevereiro de 2014, integrando um posto de trabalho do mapa de
pessoal desta Direção-Geral, sendo mantida a mesma posição remuneratória do serviço de origem, Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.
5 de fevereiro de 2014. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco
George.
207614643
Despacho n.º 2756/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do 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 n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que, na sequência do meu despacho datado de 6 de fevereiro de 2014, foi autorizada
a consolidação definitiva da mobilidade interna da assistente técnica,
Maria de Lurdes de Figueiredo Rodrigues Morgado, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pela
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo que vai ser celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a
1 de janeiro de 2014, integrando um posto de trabalho do mapa de pessoal
desta Direção-Geral, sendo mantida a mesma posição remuneratória do
serviço de origem, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.
6 de fevereiro de 2014. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco
George.
207614521

Hospital de José Luciano de Castro
Aviso (extrato) n.º 2607/2014
Por despacho de 10 de fevereiro de 2014, da presidente do conselho
de administração, no uso de competências delegadas, foi autorizado
a Custódio Sérgio Cunha Soares, enfermeiro, do mapa de pessoal do
Hospital de José Luciano de Castro, a acumular funções docentes, no
regime de oito horas semanais, na Escola Superior de Enfermagem da
Cruz Vermelha Portuguesa, de Oliveira do Bairro.
11 de fevereiro de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, Maria João Passão.
207613022

Deliberação (extrato) n.º 384/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa, de 30-01-2014:

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.

Marisa Bermudez Brito, 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 no Laboratório Medicil Lisboa, ao

Através do aviso n.º 10623/2013, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 165, de 28 de agosto de 2013, foi aberto procedimento con-

Aviso n.º 2608/2014

