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transição, com direito a ser remunerada apenas após o primeiro reinício 
de funções, nos seguintes termos:

Vínculo: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado

Carreira: Assistente técnica
Categoria: Assistente técnica
Posição remuneratória: Entre a 1.ª e a 2.ª
Nível remuneratório: Entre 5 e 7.
29 de novembro de 2013. — A Secretária -Geral, Sandra Cavaca.

207447005 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 15081/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Re-

gulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de 
Provimento na Categoria de Assistente e de Chefe de Serviço da Car-
reira Médica de Clínica Geral, aprovado pela Portaria n.º 47/98, de 30 
de janeiro foi, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P., de 28 -11 -2013, homologada a lista de 
classificação final dos candidatos, no âmbito do Concurso de habilitação 
ao grau de consultor da carreira médica de Clínica Geral, aberto pelo 
aviso n.º 850/2005 (2.ª série), publicado no Diário da República n.º 21, 
de 31 de janeiro, do júri abaixo indicado:

Clínica Geral — Júri n.º 2 (ARS Norte e Centro):
Dr.ª Maria João Cunha Samora — aprovado.
Dr.ª Maria José Rodrigues Lopes de Almeida — faltou.
Dr.ª Maria Lucília Marques dos Santos — faltou.
Dr.ª Maria Lurdes Almeida Miguelote de Castro — não aprovado.
Dr.ª Maria Lurdes Peres Lopes — aprovado.
Dr.ª Maria Manuela Ribeiro Dias — não aprovado.
Dr.ª Maria Margarida Pessanha Menezes Pereira Melo — aprovado.
Dr.ª Maria Narzília Paulo da Silva Félix — não aprovado.
Dr.ª Maria Natália Conceição Sá Carneiro — faltou.
Dr.ª Maria Natalina Gameiro Rodrigues — faltou.
Dr.ª Maria Pacheu Catanho Patrício — aprovado.
Dr. Mário Henrique Castro Ferreira Martinas — não aprovado.
Dr.ª Paula Cristina Gomes de Sousa — aprovado.
Dr.ª Paula Sousa Marques — faltou.
Dr. Paulo Manuel Lima Pereira — aprovado.
Dr. Renato Alcides Sá Faria — não aprovado.
Dr.ª Rosalina Teixeira Pinto Bernardes Soares Arantes — faltou.
Dr.ª Teresa Jesus Castro Marcos — aprovado.
Dr.ª Yolanda Aradas Carollo — não aprovado.
2 de dezembro de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 

Gestão, Celeste Terêncio da Silva.
207443417 

 Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 15082/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/05/2013 e nos ter-

mos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-
vereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 
de setembro, torna -se público que Clarisse dos Santos Melo, 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 categoria de enfermeiro, da carreira 
especial de enfermagem, no ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, sendo 
que o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

14 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207440663 

 Aviso (extrato) n.º 15083/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/05/2013 e nos ter-

mos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-
vereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 

de 11 de setembro, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 
de setembro, torna -se público que Ana Paula da Costa António, con-
cluiu 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 categoria de enfermeiro, da carreira 
especial de enfermagem, no ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, sendo 
que o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

14 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207440622 

 Aviso (extrato) n.º 15084/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Conselho Diretivo de 

29/08/2013 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do 
artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e do artigo 19.º, do 
Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna -se público que 
Luís Henrique Afonso Choupina, 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 categoria de enfermeiro, da carreira especial de en-
fermagem, no ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, sendo que o tempo 
de duração do período experimental é contado para efeitos da atual 
carreira e categoria.

14 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207443911 

 Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Aviso n.º 15085/2013

Recrutamento de trabalhadores (m/f), para o exercício de funções 
em regime de mobilidade interna no Instituto Nacional

de Emergência Médica, I. P. (Refª TS -DGRH -MI 01/2013)
Torna -se público que por deliberação de 13 de novembro 

2013 do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência 
Médica, I. P., se pretende preencher um posto de trabalho na cate-
goria de técnico superior, pertencente à carreira geral com a mesma 
designação, na área de recursos humanos, previstos no seu mapa 
de pessoal, para o exercício de funções em regime de mobilidade 
interna, nos termos do disposto no artigo 59.º e seguintes da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro de acordo com os requisitos a 
seguir discriminados.

1 — Requisitos de admissão:
a. Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo inde-

terminado previamente estabelecida;
b. Ser detentor/a da carreira/categoria de Técnico Superior.

2 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
a. Caracterização Geral dos Postos de Trabalho: Funções consultivas 

de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de méto-
dos e processos de natureza técnica e ou cientifica, que fundamentam 
e preparam a decisão, com grau de complexidade 3. Elaboração, 
autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos 
graus de complexidade e execução de outras atividades de apoio 
geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e 
operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com responsabi-
lidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 
qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua 
especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por 
diretivas ou orientações superiores.

b. Caracterização Específica dos Postos de Trabalho: Executar fun-
ções, entre outras, nas seguintes áreas: planeamento estratégico de 
recursos humanos; recrutamento e seleção; formação e desenvolvimento; 
gestão administrativa de recursos humanos;

c. Perfil de Competências: Os candidatos deverão ser detentores de 
Licenciatura ou equivalente, sendo valorizada experiência da área de 
recursos humanos. Os candidatos deverão ainda possuir uma forte orien-
tação para resultados, responsabilidade e compromisso com o serviço, 
capacidade de trabalho em equipa e cooperação, bem como uma forte 
capacidade de organização e método de trabalho.




