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artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, a
trabalhadora Sofia Helena Jesus Domingues concluiu com sucesso o
período experimental, na carreira e categoria de Enfermeiro, tendo-lhe
sido atribuída a classificação final de 16,600 valores.
9 de maio de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209587845

Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores
em Funções Públicas
Despacho n.º 6950/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de 11 de maio de 2016, se procedeu à consolidação definitiva da
mobilidade na categoria, no mapa de pessoal desta Direção-Geral, da
assistente técnica, Isabel Maria Cardoso Capitão Virgínio Lopes, com
remuneração idêntica à atualmente detida, entre a 1.ª e 2.ª posição e
entre o 5.º e 7.º nível da tabela remuneratória única dos trabalhadores
que exercem funções públicas.
O presente despacho produz efeito desde 11 de maio de 2016.
13 de maio de 2016. — O Diretor-Geral, Carlos José Liberato Baptista.
209591521
Despacho n.º 6951/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho
de 12 de maio de 2016, se procedeu à consolidação definitiva da mobilidade na categoria, no mapa de pessoal desta Direção-Geral, da assistente
técnica, Ana Isabel Gomes Oliveira Pereira, com remuneração idêntica à
atualmente detida, 2.ª posição e 7.º nível da tabela remuneratória única
dos trabalhadores que exercem funções públicas.
O presente despacho produz efeito desde 12 de maio de 2016.
13 de maio de 2016. — O Diretor-Geral, Carlos José Liberato Baptista.
209591538
Despacho n.º 6952/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de 12 de maio de 2016, se procedeu à consolidação definitiva
da mobilidade na categoria, no mapa de pessoal desta Direção-Geral,
do assistente técnico, Carlos Manuel Freire Osório, com remuneração
idêntica à atualmente detida, entre a 2.ª e 3.ª posição e entre o 7.º e
8.º nível da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem
funções públicas.
O presente despacho produz efeito desde 12 de maio de 2016.
13 de maio de 2016. — O Diretor-Geral, Carlos José Liberato Baptista.
209591546

Direção-Geral da Saúde

Despacho n.º 6953/2016
Atendendo à existência de constrangimentos financeiros ocorridos
após o despacho de abertura do procedimento para o recrutamento de
trabalhador com vínculo de emprego público, para ocupação de um posto
de trabalho no mapa de pessoal da Direção-Geral da Saúde, da carreira
e categoria de Técnico Superior (área de sistemas de informação de
mortalidade e codificação de mortalidade), na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicado
no Aviso n.º 6141/2016, do Diário da República Série II n.º 93, de 13 de
maio de 2016, determino a anulação do referido procedimento.
13 de maio de 2016. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco
George.
209591149
Despacho n.º 6954/2016
Atendendo à existência de constrangimentos financeiros ocorridos
após o despacho de abertura do procedimento para um posto de trabalho
na carreira de técnico superior, por recurso à mobilidade de trabalhadores
para o exercício de funções na área da Comunicação em Saúde, publicado
no Aviso n.º 6140/2016, do Diário da República Série II n.º 93, de 13 de
maio de 2016, determino a anulação do referido procedimento.
13 de maio de 2016. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco George.
209591124

Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede
Aviso (extrato) n.º 6602/2016
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que aos dois dias de
janeiro de 2015, na sequência de procedimento concursal, foi celebrado
entre o Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede e Fábio
José Sousa de Jesus, Joana Catarina Domingues Andrade de Oliveira
Almeida, Liliana Ramalho Gonçalves, Nuno André Rodrigues Dias e
Sónia Sofia Leitão Pereira, Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado, com efeitos a 1 de janeiro de 2015, com a
categoria de Enfermeiro, da carreira de enfermagem, com a remuneração
de 1.201,48 € (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos),
correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível
remuneratório 15 da tabela remuneratória única.
13-05-2016. — A Enfermeira Diretora do Conselho de Administração,
Helena Maria dos Santos Fernandes.
209585269

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.
Aviso n.º 6603/2016
Pelo Aviso n.º 191/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 5, de 8 de janeiro de 2016, foi aberto procedimento concursal comum para preenchimento de 1 posto de trabalho do mapa de pessoal do
INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de
Saúde, I. P., na modalidade de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, na carreira e categoria de técnico superior.
Realizados os métodos de seleção previstos, procede-se à publicação
da lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, a qual
foi homologada por despacho do Presidente do Conselho Diretivo, de
13 de abril de 2016.

Declaração de retificação n.º 528/2016
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.os 6235/2016 publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 91, de 11 de maio de 2016, a p. 14799,
procede-se às seguintes retificações:
No Despacho n.º 6235/2016, de 26 de abril, onde se lê:
«médico assistente graduado da Carreira Médica de Saúde Pública»
deve ler-se:
«médico Assistente Graduado Sénior da Carreira Especial Médica — Área de Saúde Pública»;
«com parecer positivo do Diretor Executivo do referido ACES»
deve ler-se:
«ouvido o Diretor Executivo do referido ACES e com parecer
favorável da Delegada de Saúde Regional».
12 de maio de 2016. — O Diretor-Geral, Francisco George.
209595029

Lista Unitária de Ordenação Final
Ordenação

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º

Nome

Telma Maria Mendes Murteira . . . . . . . . . .
Ana Catarina Reis Brito . . . . . . . . . . . . . . . .
João Carlos Oliveira Silva . . . . . . . . . . . . . .
Susana Cristina Paulo Ribeiro . . . . . . . . . . .
Miguel Alexandre Mendes Sobreira . . . . . .
Susana Rodrigues Melo . . . . . . . . . . . . . . . .
Susana Sanches Tourais . . . . . . . . . . . . . . . .

Classificação
final

17,12 V
16,00 V
14,88 V
14,40 V
14,24 V
12,56 V
11,44 V

13 de maio de 2016. — A Diretora de Recursos Humanos, Financeiros
e Patrimoniais, Cláudia Belo Ferreira.
209590039

