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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 diagnóstico e terapêutica da área de saúde ambiental, com
a categoria de técnico de 2.ª classe, 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
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207706132
Aviso (extrato) n.º 4192/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 09/12/2013 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 Patrícia Santos
da Eira, 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 Loures-Odivelas, sendo
o tempo de duração do período experimental 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.
207707607
Aviso (extrato) n.º 4193/2014
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 Rukssana Faruk
Gadit, 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 Amadora, 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.
207708896
Aviso (extrato) n.º 4194/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/11/2013 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 Elsa da Conceição
Fernandes Caramelo, 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 Amadora,
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.
207709227
Aviso (extrato) n.º 4195/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/11/2013 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 Andreia Sofia
Ferreira Gomes, 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 Amadora,
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.
207709113
Aviso (extrato) n.º 4196/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 15 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 Maria de Fátima
dos Santos Ramalho Arrabaço 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
Amadora, 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.
207708993

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 4197/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade de hematologia clínica, que concluiu o respetivo internato médico na 1.ª época de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 169, de 03 de setembro de 2013,
aviso n.º 10890/2013, torna-se pública a lista de classificação final,
homologada em 24/02/2014, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da
ARS Alentejo:
Lista de Classificação Final
José Pedro Nascimento Carda — 19,1 valores
Filipa Daniela Alves de Campos — 18 valores
Isabel Cristina Rodrigues Ferreira — 17,9 valores
Luís Cláudio de Jesus Leite — a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à entrevista
Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a mencionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min-saude.pt.
Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da
ARS do Alentejo, I. P.
18 de março de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
207707129

Direção-Geral da Saúde
Despacho n.º 4520/2014
A Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, institui um sistema de vigilância
em saúde pública, que identifica situações de risco, recolhe, atualiza,
analisa e divulga os dados relativos a doenças transmissíveis e outros
riscos em saúde pública, bem como prepara planos de contingência face
a situações de emergência ou tão graves como de calamidade pública.
A referida lei prevê que compete ao Diretor-Geral da Saúde, na qualidade de Autoridade de Saúde Nacional, organizar a rede de vigilância
epidemiológica para prevenção e controlo das doenças transmissíveis
e outros riscos em saúde pública com ligação permanente, pelos meios
apropriados, com as autoridades de saúde responsáveis pela determinação
das medidas necessárias à implementação de um sistema de alerta rápido
e resposta. Prevê, ainda que a Autoridade de Saúde Nacional aprova
o regulamento de organização das atividades das entidades do sector
público, privado ou social, que integrem a referida rede, prevendo uma
forma eficaz de articulação com vista a obter um conhecimento centralizado de toda a informação sobre doenças transmissíveis e demais riscos
para a saúde pública, a nível nacional. A organização agora prevista não
prejudica, naturalmente, a articulação com redes internacionais.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 81/2009, de 21
de agosto, determino, enquanto Autoridade de Saúde Nacional:
Artigo 1.º
Objeto
O presente despacho estabelece o regulamento de organização das
atividades das entidades do setor público, privado ou social que integram a rede de vigilância epidemiológica para prevenção e controlo das
doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública.

