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e Encaminhamento da Associação Portuguesa de Surdos; 1989/1991,
Técnica Superior de Serviço Social na Liga Portuguesa dos Deficientes
Motores (área de Formação Profissional);Formadora na área Pedagógica
em cursos de Formação de Formadores; orientação de Workshops na área
de Intervenção na Família e apresentação de Comunicações ligadas a essa
mesma temática; formação em Intervenção Sistémica/Terapia Familiar,
na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar (1989 — 1992).
209768004

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL E ECONOMIA
Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
Aviso (extrato) n.º 9750/2016
1 — O Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P., notifica os candidatos dos concursos de promoção relativos aos anos de 2004, 2005 e 2006, abertos pelo Aviso n.º 10245/2015,
de 8 de setembro, publicado no Diário da República n.º 175, 2.ª série,
de que se encontram disponíveis na página do INA, em www.ina.pt/iefp,
as listas das comunicações dos candidatos promovidos no ano de 2004.
2 — Mais se informa que as listas das comunicações dos candidatos promovidos também se encontram afixadas, para consulta, nas
instalações do IEFP, I. P., sitas na Rua de Xabregas, n.º 52, 1949-003
Lisboa.
2016-07-27. — A Vogal do Conselho Diretivo, Catarina Isabel Santos
Silva Campos.
209768994

SAÚDE
Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 9751/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal
aberto por aviso n.º 2619, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 38, de 22 de fevereiro de 2013, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir
de 01 de dezembro de 2015, com a trabalhadora Ana Cristina Bessa
Gomes Dias da Costa, para o preenchimento de um posto de trabalho da
carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Amadora, com a
remuneração base de 1252,71 €, correspondente à posição remuneratória
entre a 15 e 19.ª da respetiva categoria.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
o júri para o período experimental terá a seguinte composição:
Presidente — Ana Maria Ferreira Silvestre, enfermeira da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Amadora.
1.ª vogal efetiva — José Cassiano Baptista Navalhas, enfermeiro da
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Amadora.
2.ª vogal efetiva — Maria João Silva Bernardo Ferreira, enfermeira
da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Amadora.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem
a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pela n.º 1,
da cláusula 6.ª, do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009.
21 de junho de 2016 — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209766871

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso n.º 9752/2016
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade
de psiquiatria, que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época
de 2015, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 84, de 02 de maio de 2016, aviso n.º 5669-A/2016, torna-se

pública a lista de classificação final, homologada em 27/07/2016, pelo
Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:
Lista de classificação final
1 — Filipa Maria de Azevedo Formigal Palhavã Bernardino Rocha —
19 valores.
2 — Albino Jorge Carvalho de Sousa Oliveira Maia — 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.
27 de julho de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
209768945

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P.
Aviso n.º 9753/2016
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, torna -se público que, por meu despacho e na
sequência do procedimento concursal comum para o preenchimento
de um posto de trabalho na carreira técnico superior na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto pelo aviso n.º 13596/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 229, de 23 de novembro, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período
experimental, com a técnica superior Maria de Lurdes da Conceição
Lameiras Vaz, com efeitos a 22 de abril de 2016, ficando colocada na
2.ª posição remuneratória da carreira geral de técnico superior, nível 15
da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro.
O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a
duração de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto
na Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de setembro, aplicável
ex vi do n.º 3 do artigo 370.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
27 de julho de 2016. — O Presidente do Conselho de Diretivo, António Costa Dieb.
209768175
Aviso n.º 9754/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que, na sequência
do procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto
de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto pelo aviso n.º 13597/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 229, de 23 de novembro, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com a assistente técnica Patrícia Andrade Brás, com efeitos a
1 de abril de 2016, ficando colocada entre 1.ª e 2.ª posições da carreira e categoria de assistente técnico, entre os níveis 5 e 6 da tabela
remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31
de dezembro.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem a
duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto
na Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de setembro, aplicável
ex vi do n.º 3 do artigo 370.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
27 de julho de 2016. — O Presidente do Conselho de Diretivo, António Costa Dieb.
209768061

