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dos candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das
atas das reuniões do júri do procedimento, as quais serão facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.
21 — Publicitação: A publicitação dos resultados obtidos na avaliação curricular é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada em local visível e público nas instalações da Administração
Regional de Saúde do Algarve, IP, bem como na página eletrónica
www.arsalgarve.min-saude.pt.
22 — Os candidatos admitidos serão convocados, por carta registada,
através de notificação do dia, hora e local para realização dos métodos
de seleção, nos termos previstos no artigo 18.º da Portaria n.º 207/2011,
de 24 de maio alterada pelas Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro
e Portaria n.º 229-A/2015, de 3 de agosto.
23 — Candidatos aprovados: Os candidatos aprovados em cada método serão notificados através de ofício registado, com aviso de receção,
para a realização do método de avaliação seguinte.
24 — Candidatos excluídos: Os candidatos excluídos serão notificados, através de ofício registado, com aviso de receção, para a realização
da audiência dos interessados, conforme previsto no Código do Procedimento Administrativo.
25 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, é afixada em local visível e público
das instalações da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP e
disponibilizada na página eletrónica www.arsalgarve.min-saude.pt, após
publicação na 2.ª série do Diário da República com informação sobre
a sua publicitação, do artigo 22.º e seguintes da Portaria n.º 207/2011,
de 24 de maio.
26 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 273/2000, publicado no
Diário da República n.º 77, 2.ª série, de 31 de março de 2000, faz-se
constar a seguinte menção:
«Enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.»
27 — Nos termos do artigo 5.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, alterada pelas Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro e Portaria
n.º 229-A/2015, de 3 de agosto, o presente aviso será publicitado nos
seguintes locais e datas:
a) Na 2.ª série do Diário da República, por publicação integral;
b) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) até ao primeiro
dia útil seguinte ao da publicação no Diário da República;
c) Na página eletrónica www.arsalgarve.min-saude.pt a partir da data
referida na alínea anterior;
d) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo de três dias
úteis contados a partir da data referida na alínea a) do presente número.
28 — Em tudo o que não se encontre expressamente previsto no
presente aviso, o procedimento concursal reger -se -á pelas disposições
constantes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 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, da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, alterada pelas
Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro e Portaria n.º 229-A/2015,
de 3 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto e pelo
ACT n.º 2/2009.
19 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel
da Silva Moura dos Reis.
210003883
Aviso (extrato) n.º 14114/2016
Por despacho de 29 de setembro de 2016 do Presidente do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João
Moura Reis, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 46.º da LTFP,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, declara-se concluído com
sucesso o período experimental de função realizado pelos 4 Assistentes
Graduados Sénior de Medicina Geral e Familiar abaixo listados, que com
a Administração Regional de Saúde do Algarve, IP celebraram contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado procedente
de procedimento concursal para a categoria:
Nome

Avaliação
final

Maria Helena Boavida Pontes Gonçalves . . . . . . . . .
Marisa Paula Graça Abreu Freire Neto . . . . . . . . . . .

14,76 valores
16,00 valores

Nome

Avaliação
final

Pedro Manuel Teigão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valério Ireneu dos Santos Rodrigues . . . . . . . . . . . . .

15,22 valores
15,77 valores

19 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, Dr. João Manoel da
Silva Moura dos Reis.
210003931
Deliberação (extrato) n.º 1768/2016
Nos termos do previsto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de
22 de fevereiro, na última redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 137/2013, de 7 de outubro, o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., tendo por base a proposta
do Sr. Presidente do Conselho Clínico e da Saúde do ACES Central,
deliberou, em reunião datada de 26.08.2016, designar a Dr.ª Elisabete
Gonçalves Serrada, Assistente da Carreira Especial Médica de Saúde
Pública, como Vogal Médica do Conselho Clínico do ACES Central,
por um período de três anos, considerando que detém o perfil e as qualificações adequadas ao exercício das funções inerentes ao respetivo
cargo, com efeitos a 15 de setembro de 2016.
19 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, Dr. João Manoel da
Silva Moura dos Reis.
210003956

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.
Aviso n.º 14115/2016
Notificação da publicitação da lista unitária homologada de ordenação
final de candidatos admitidos ao Concurso para preenchimento de
80 postos de trabalho, da carreira especial de enfermagem, do mapa
de pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., na
categoria de enfermeiro — Ref.ª ENF-INEM01/2015.
Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º, dos números 4, 5 e 6 do
artigo 28.º e do artigo 31.º, todos da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro, informa-se que a lista unitária de ordenação final dos candidatos
admitidos ao procedimento concursal comum com a Refª ENF-INEM
01/2015, para ocupação de 80 postos de trabalho da carreira especial de
enfermagem, na categoria de enfermeiro, do mapa de pessoal do Instituto
Nacional de Emergência Médica (INEM, I. P.), publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 206, de 21 de outubro de 2015, através do
aviso n.º 12119/2015 com a alteração introduzida pelo Aviso (Extrato)
n.º 9499/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 146, de 1 de
agosto de 2016, foi homologada pelo Conselho Diretivo do INEM, I. P.
em 2 de novembro de 2016 e encontra-se disponível para consulta em
www.inem.pt assim como em local visível e público, nas instalações deste
instituto sitas na Rua Almirante Barroso, 36, 1000-013 Lisboa.
Da exclusão de candidatos e da homologação da lista de ordenação
final cabe recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo e do artigo 31.º da referida Portaria.
7 de novembro de 2016. — O Coordenador do Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sérgio Silva.
209999877
Aviso n.º 14116/2016
Nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, por despacho de 2 de novembro de 2016 do
Conselho Diretivo do INEM, I. P., foi homologada a avaliação final do
período experimental do trabalhador Ivo Filipe Pinto Silva, que celebrou
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na
carreira/categoria de Assistente Técnico em funções de Técnico Operador
de Telecomunicações de Emergência, na sequência do procedimento
concursal comum para preenchimento de 70 postos de trabalho, aberto
pelo Aviso n.º 3093/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 58, de 24 de março de 2015, tendo-lhe sido atribuída a avaliação de
16,30, concluindo com sucesso o seu período experimental.
7 de novembro de 2016. — O Coordenador do Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sérgio Silva.
210001688

