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Diário da República, 2.ª série — N.º 95 — 18 de maio de 2015
Contrato (extrato) n.º 357/2015

Torna-se público que na sequência de procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores com vista à constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
o preenchimento de 3 postos de trabalho destinados a trabalhadores
médicos, na área de Saúde Pública, no âmbito do mapa de pessoal da
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP/ACES, nos termos do
Despacho n.º 9737-A/2014, dos Gabinetes da Sr.ª Ministra de Estado e
das Finanças e do Sr. Secretário de Estado da Saúde, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 143 de 28 de julho, entre a Administração
Regional de Saúde do Algarve, I. P. e a Assistente de Saúde Pública
Hermenegilda dos Santos Domingos, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado nos termos e efeitos da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com inicio a 1 de maio de 2015, para
ocupar um posto de trabalho previsto no mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve I — Central, sendo o mesmo
precedido de um período experimental de função por 90 dias cf. n.º 1
do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, sendo-lhe
atribuída uma remuneração base de 2.447,22€ com correspondência
entre o nível 39 e 40 da Tabela Remuneratória Única, para um regime
de 35 horas semanais.
4 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, Dr. João Moura Reis.
208617464

Centro de Medicina de Reabilitação
da Região Centro — Rovisco Pais
Aviso (extrato) n.º 5358/2015
Procedimento concursal, para preenchimento de um posto de
trabalho na categoria de assistente graduado sénior de medicina
física e de reabilitação, da carreira especial médica, existente,
no mapa de pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da
Região Centro-Rovisco Pais.
Para efeito do disposto no n.º 15 do aviso de abertura n.º 6884/2014,
publicado no Diário da República 2.º série n.º 109 de 6 de junho de 2014,
do procedimento concursal, para preenchimento de um posto de trabalho,
na categoria de assistente graduado sénior de medicina física e de reabilitação, da carreira especial médica, existente no mapa de pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais, faz-se
público que se encontra afixada no placard do serviço de gestão de recursos humanos desta instituição, e publicado no site da mesma no endereço
www.roviscopais.min-saude.pt, a lista de classificação final homologada.
5 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
208615455
Aviso (extrato) n.º 5359/2015
Rescisão do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
Tempo Indeterminado, Soledade Cardoso Patrocínio Tocha
Ao abrigo do disposto nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 289.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que Soledade Cardoso
Patrocínio Tocha, assistente operacional, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, posicionada na
3.ª posição remuneratória e intervalo remuneratório 3.º, cessa funções por
motivo de rescisão do contrato a seu pedido, a partir de 2015-03-10.

Aviso (extrato) n.º 5361/2015
Procedimento concursal, comum para preenchimento de dois postos
de trabalho, da carreira e categoria de assistente operacional, no
mapa de pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro-Rovisco Pais.
Para efeito do disposto no n.º 16 do aviso de abertura n.º 14370/2014,
publicado no Diário da República 2.º série n.º 248 de 24 de dezembro
de 2014, do procedimento concursal, para preenchimento de dois postos
de trabalho, da carreira e categoria de assistente operacional, existente
no mapa de pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro-Rovisco Pais, faz-se público que se encontra afixada no placard
do serviço de gestão de recursos humanos desta instituição, e publicado
no site da mesma no endereço www.roviscopais.min-saude.pt, a lista
unitária de ordenação final dos candidatos.
05 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
208615496

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas de Almancil, Loulé
Despacho n.º 5148/2015
No âmbito das competências que me são atribuídas e nos termos da
Portaria n.º 759/2009, de 16 de julho, delego a competência de avaliador
de pessoal não docente afeto à autarquia e em exercício de funções no
Agrupamento de Escolas de Almancil, no biénio 2015/2016, no âmbito
do SIADAP3, à subdiretora do agrupamento, professora Carla Emanuela
Fernandes Ribas Ferreira, com efeitos a 01 de janeiro de 2015.
5 de maio de 2015. — O Diretor, Rui Miguel Lourenço Filipe.
208618088

Agrupamento de Escolas Dr. João Araújo
Correia, Peso da Régua
Anúncio n.º 103/2015
Considerando que a gratidão e o reconhecimento pelo mérito do
serviço prestado são valores que devem ser defendidos e exaltados,
reconhecendo e agradecendo o louvável exemplo de cidadania e elevado
sentido de serviço público, demonstrados nas funções que desempenhou
ao serviço da Educação no Concelho do Peso da Régua bem como em
todos os trabalhos que desenvolveu e em que colaborou, granjeando de
Alunos, Pais, Professores, Colegas e de todos os que com ele privaram,
a admiração, estima e consideração, vem o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, atribuir a título póstumo, um
merecido e público louvor ao assistente operacional Fernando Augusto
Veloso Moreira.
04.05.2015. — O Presidente do Conselho Geral, Pedro Miguel David
dos Santos Lopes.
208611834

5 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
208615577

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, Gondomar

Aviso (extrato) n.º 5360/2015

Aviso n.º 5362/2015

Lista de aposentados em 2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, a seguir se publica a lista nominativa
de enfermeiros aposentados, em 2015:
Maria Paula Araújo Duarte Pereira, enfermeira, a 01 de abril de 2015.
05 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
208615625

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e do Decreto-Lei n.º 60/2014, de 22 de
abril, torna-se pública a lista nominativa do pessoal docente que integrou
o Quadro de Zona Pedagógica com efeitos a 1 de setembro de 2014.
Nome

Grupo

QZP

Índice

Ana Maria de Jesus Caxide Praça Pedroso
Ana Paula de Jesus Pais . . . . . . . . . . . . . . . .
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