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Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que a assistente operacional Carla Maria Tavares Pinho, concluiu com
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 15,125 valores,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempenho
de funções na categoria de assistente operacional, da carreira geral de
assistente operacional.

Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º
da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a assistente operacional Maria Margarida Nogueira Loureiro,
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de
12,0 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público,
para o desempenho de funções na categoria de assistente operacional,
da carreira geral de assistente operacional.

13/08/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208877053

13/08/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208877159

Aviso n.º 9394/2015

Aviso n.º 9399/2015

Por despacho de 03 de agosto de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º
da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a assistente operacional Maria Arminda Morais Coelho Silva,
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de
17,4 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público,
para o desempenho de funções na categoria de assistente operacional,
da carreira geral de assistente operacional.

Por despacho de 03 de agosto de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que a assistente operacional Maria Celina Faria, concluiu com sucesso
o período experimental, com a avaliação final de 15,30 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempenho
de funções na categoria de assistente operacional, da carreira geral de
assistente operacional.

13/08/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208875303

13/08/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208876876

Aviso n.º 9395/2015

Aviso n.º 9400/2015

Por despacho de 03 de agosto de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que a assistente operacional Olinda Maria Marques Costa Fernandes,
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final
de 16,6 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público,
para o desempenho de funções na categoria de assistente operacional,
da carreira geral de assistente operacional.

Por despacho de 03 de agosto de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º
da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a assistente operacional Ana Maria Pereira Cardoso Araújo,
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final
de 17,3 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público,
para o desempenho de funções na categoria de assistente operacional,
da carreira geral de assistente operacional.

13/08/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208877078

13/08/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208876884

Aviso n.º 9396/2015
Por despacho de 03 de agosto de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que a assistente operacional Antónia Angélica Silva Pais, concluiu com
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 15,4 valores,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempenho
de funções na categoria de assistente operacional, da carreira geral de
assistente operacional.
13/08/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208877094
Aviso n.º 9397/2015
Por despacho de 03 de agosto de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º
da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a assistente operacional Isabel Paula Ferreira Mendes Coelho,
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de
16,0 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público,
para o desempenho de funções na categoria de assistente operacional,
da carreira geral de assistente operacional.
13/08/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208877118
Aviso n.º 9398/2015
Por despacho de 03 de agosto de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano

Aviso n.º 9401/2015
Por despacho de 03 de agosto de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que a assistente operacional Liliana Dâmaso Castro Teixeira Macedo,
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final
de 17,3 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público,
para o desempenho de funções na categoria de assistente operacional,
da carreira geral de assistente operacional.
13/08/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208876916
Deliberação n.º 1656/2015
Nos termos do previsto nos artigos 25.º e 29.º do Decreto-Lei
n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, na última redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 253/2012, de 27 de novembro, por deliberação do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.,
datada de 2013-10-21, foi designado o profissional abaixo identificado
como Vogal do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento de Centros
de Saúde do Grande Porto VIII — Espinho/Gaia, atendendo a que detém
o perfil e as qualificações adequadas ao exercício das funções inerentes
ao cargo, com efeitos à data do despacho:
Nome

Carreira

José Guilherme Marques Ribeiro Especial Médica de Saúde Pública
2015-08-10. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208872209

