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3 — Requisitos gerais de admissão:
Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.
4 — Local de trabalho:
Instalações da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
em Lisboa.
5 — Prazo de apresentação das candidaturas:
10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do presente aviso
no Diário da República.
6 — Formalização da candidatura:
A candidatura deve ser formalizada, através de requerimento dirigido à Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I. P., com a menção
expressa do vínculo, da carreira/categoria que detém, da posição e
nível remuneratório e a correspondente remuneração mensal, contacto
telefónico e e-mail.
Deve ser acompanhada de curriculum vitae detalhado e atualizado e
de fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias.
7 — Apresentação da candidatura:
A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com a menção
“Recrutamento por Mobilidade” com indicação expressa do n.º do aviso
do Diário da República e referência pretendida ou código da oferta da
Bolsa de Emprego Público. A candidatura deverá ser apresentada até
ao termo do prazo referido no ponto 5 do presente aviso, pessoalmente
no Parque da Saúde de Lisboa — Edifício n.º 16, Avenida do Brasil
n.º 53 — 1700-063 Lisboa ou através de correio registado com aviso
de receção para a mesma morada ou para o e-mail: recrutamentosc@
acss.min-saude.pt.
8 — Seleção dos candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada através de avaliação curricular com base na análise do currículo profissional, complementada
por entrevista profissional (apenas serão convocados para a realização
da entrevista, os candidatos selecionados na avaliação curricular e que
preencham os requisitos de admissão).
9 — A presente oferta de emprego será publicada na BEP, até ao 1.º
dia útil seguinte à presente publicação e estará disponível na página
eletrónica da ACSS, I. P.
27 de julho de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta
Temido.
209771682
Declaração de retificação n.º 788/2016
Faz-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 5.º
da Portaria n.º 217/2011, de 31 de maio, que regulamenta a tramitação
do procedimento concursal de habilitação ao grau de consultor, aberto
pelo Aviso n.º 9295-A/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 130, 1.º suplemento, de 6 de julho de 2012, por deliberação de
19-05-2016 do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema
de Saúde, I. P., foi autorizada a alteração da constituição do Júri n.º 6 de
Medicina Geral e Familiar, publicado no Aviso n.º 8861/2015, Diário da
República, 2.ª série, n.º 156, de 12 de agosto, nos seguintes termos:
Onde se lê:
«Júri n.º 6 — ARS LVT
Presidente: Dr.ª Maria Helena Oliveira Morgado Canada — Assistente Graduado Sénior — ACES Loures — Odivelas
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr.ª Maria Edite Sardinha Sousa Branco — Assistente
Graduado Sénior — ACES Lisboa Ocidental e Oeiras (substitui a
Presidente em caso de falta ou impedimento)
2.º Vogal — Dr.ª Maria Cristina Milheiro de Mira Galvão — Assistente Graduado — Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE
Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Luís Filipe Custódio Prazeres Pinto Eusébio — Assistente Graduado — ACES Almada Seixal
2.º Vogal — Dr.ª Ana Paula Gouveia Monteiro Morais Mafra — Assistente Graduado — ACES Amadora
[...]»
deve ler-se:
«Júri n.º 6 — ARS LVT
Presidente: Dr.ª Maria Helena Oliveira Morgado Canada — Assistente Graduado Sénior — ACES Loures — Odivelas
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dr.ª Maria Edite Sardinha Sousa Branco — Assistente
Graduado Sénior — ACES Lisboa Ocidental e Oeiras (substitui a
Presidente em caso de falta ou impedimento)

2.º Vogal — Dr.ª Maria Cristina Milheiro de Mira Galvão — Assistente Graduado — Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE
Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr. Joaquim Rocha Lopes — Assistente Graduado
Sénior — USF Arruda dos Vinhos
2.º Vogal — Dr.ª Ana Paula Gouveia Monteiro Morais Mafra — Assistente Graduado — ACES Amadora
[...]»
28 de julho de 2016. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.
209772849

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 9812/2016
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 Alda Isabel da Silva Catela,
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 Lisboa Norte, 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 — Maria Teresa Videira Antunes, enfermeira da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.
1.ª vogal efetiva — Maria Helena dos Santos Clara Simões, enfermeira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte, que
substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.
2.ª vogal efetiva — Ana Cristina Martins Mendes dos Santos, enfermeira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.
1.ª vogal suplente — Angelina da Purificação Matos Guerra, enfermeira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.
2.ª vogal suplente — Aida Maria Costa Nunes Lopes Ferreira, enfermeira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.
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.
22 de junho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209772321
Aviso (extrato) n.º 9813/2016
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
novembro de 2015, com a trabalhadora Lúcia Filomena Jesus Vicente
Lopes Samouco Cardoso, 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 Lisboa
Norte, com a remuneração base de 1201,48 €, correspondente à 1.ª posição remuneratória do nível remuneratório 15, 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 — Maria Teresa Videira Antunes, enfermeira da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.
1.ª vogal efetiva — Maria Helena dos Santos Clara Simões, enfermeira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte, que
substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.
2.ª vogal efetiva — Ana Cristina Martins Mendes dos Santos, enfermeira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.
1.ª vogal suplente — Angelina da Purificação Matos Guerra, enfermeira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.
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2.ª vogal suplente — Aida Maria Costa Nunes Lopes Ferreira, enfermeira da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte.
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.
22 de junho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209773018
Aviso (extrato) n.º 9814/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 30/06/2016 e nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Silvério Manuel Sousa Mendes
Alpoim Moreira, 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 carreira de Assistente Técnico, no ACES Lisboa Norte, sendo que o tempo de duração do
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
22 de julho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209772873
Aviso (extrato) n.º 9815/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 12/07/2016 e nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Mário Rui Barbosa Xavier Barros,
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 carreira Assistente Técnica, no ACES
Lisboa Norte, sendo que o tempo de duração do período experimental
é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
22 de julho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209773059
Aviso (extrato) n.º 9816/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 12/07/2016 e nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Micaela Marina Lima Delgado, 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 carreira Assistente Técnica, no ACES
Lisboa Norte, sendo que o tempo de duração do período experimental
é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
22 de julho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209772921
Aviso (extrato) n.º 9817/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 30/06/2016 e nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que João Carlos Peralta Matos Ferreira
Pais, 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 carreira de Assistente Técnico, no ACES Lisboa Norte, sendo que o tempo de duração do período
experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
22 de julho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209773075
Aviso (extrato) n.º 9818/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 12/07/2016 e nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Ana Sofia Paraíso Ferreira Lopes
Matos Viegas, 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 carreira Assistente
Técnica, no ACES Lisboa Norte, sendo que o tempo de duração do
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
22 de julho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209772865

Aviso (extrato) n.º 9819/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25/02/2016 e nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que João Carlos Correia Rosa, 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 carreira Assistente Técnico, no ACES
Almada/Seixal, sendo que o tempo de duração do período experimental
é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
22 de julho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209773083
Aviso (extrato) n.º 9820/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 28/03/2016 e nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que Maria de Lourdes Amaro Póvoa, 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 carreira Assistente Técnica, no ACES
Almada/Seixal, sendo que o tempo de duração do período experimental
é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
26 de julho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209773156
Aviso (extrato) n.º 9821/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25/03/2016 e nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Sandra Cristina dos Santos Pinto
Moniz Soares, 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 carreira Assistente Técnica,
no ACES Almada/Seixal, sendo que o tempo de duração do período
experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.
26 de julho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno Venade.
209773212
Deliberação (extrato) n.º 1249/2016
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 22/04/2014, autorizada a
cessação do regime de horário acrescido, de acordo com o n.º 6 do artigo
55.º do Dec. Lei n.º 437/91, de 8 de novembro aos enfermeiros do mapa
de pessoal do ACES Sintra, com efeitos reportados a 7/06/2016.
Artur Jorge Frouco Marques
Maria Isabel Mota Rato
Maria Manuela Lopes Realista
Rosária Maria Bordalo Duarte Resina Capaz Coelho
21 de junho de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Nuno Venade.
209769722
Despacho (extrato) n.º 10050/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 25 de maio de 2016,
foi autorizada a exoneração, a seu pedido, da assistente da carreira
técnica superior de saúde Maria Amélia de Mascarenhas de Calheiros
Veloso pertencente ao mapa de pessoal da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./DICAD, ao abrigo do artigo 305.º
da Lei 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a 1 de junho de 2016.
11 de julho de 2016 — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Nuno Venade.
209772938
Despacho (extrato) n.º 10051/2016
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 07/07/2016,
foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do
artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, à Assistente Operacional
Rosa Maria Azevedo Godinho Santos Vaz Velho, afeta ao mapa de pes-

