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Aviso (extrato) n.º 11533/2016

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi
autorizada a contratação da trabalhadora Catarina Isabel de Oliveira
Mendes Caldeira, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com o início a 01/08/2016, em período
experimental pelo prazo de 90 dias, na sequência de procedimento
concursal publicado pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, 2.ª série do
DR, n.º 149, de 3 de agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira,
com o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição
remuneratória e ao 15.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864021
Aviso (extrato) n.º 11534/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi
autorizada a contratação da trabalhadora Ana Catarina Silva Gonçalves,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com o início a 01/08/2016, em período experimental pelo
prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal publicado
pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, 2.ª série do DR, n.º 149, de 3
de agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira, com o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao
15.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela
Portaria 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209863885
Aviso (extrato) n.º 11535/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi
autorizada a contratação da trabalhadora Andreia Cação Sansana, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com o início a 14/07/2016, em período experimental pelo
prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal publicado
pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, 2.ª série do DR, n.º 149, de 3 de
agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível
remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria
1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864005
Aviso (extrato) n.º 11536/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi
autorizada a contratação da trabalhadora Susana Margarida Melo Gonçalves, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, com o início a 01/08/2016, em período experimental pelo
prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal publicado
pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, 2.ª série do DR, n.º 149, de 3 de
agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira, com o posicionamento

remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível
remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria
1553 C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864281
Aviso (extrato) n.º 11537/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi
autorizada a contratação da trabalhadora Vanessa Evelina Grou Martinho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, com o início a 01/08/2016, em período experimental pelo
prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal publicado
pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, 2.ª série do DR, n.º 149, de 3 de
agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível
remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria
1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864435
Aviso (extrato) n.º 11538/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi autorizada a contratação da trabalhadora Dora Filipa Lopes Santos Tomé,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, com o início a 01/08/2016, em período experimental pelo
prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal publicado
pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, II série do DR, n.º 149, de 3 de
agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível
remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria
1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864143
Aviso (extrato) n.º 11539/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado.
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi
autorizada a contratação da trabalhadora Tânia Patrícia Martins Domingues, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, com o início a 14/07/2016, em período experimental pelo
prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal publicado
pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, 2.ª série do DR, n.º 149, de 3 de
agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível
remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria
1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864427
Aviso (extrato) n.º 11540/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5, do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se

