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14.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação, é disponibilizada na página eletrónica da Direção -Geral da 
Administração da Justiça, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série 
do Diário da República com informação sobre a sua publicitação, nos 
termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria.

15 — Júri do concurso:
Presidente — Eva Maria Pacheco Pinto Jorge, Diretora de Serviços;
1.º Vogal efetivo — Helena de Almeida Esteves, Chefe de Divisão, 

que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal efetivo — Susana Cristina Rodrigues Ribeiro, Oficial de 

Justiça;
1.º Vogal suplente — Fernando Jorge Polido da Silva, Oficial de 

Justiça;
2.º Vogal suplente — Eduarda Manuela Pereira Lopes Felizardo, 

coordenadora Técnica.
6 de dezembro de 2013. — O Diretor -Geral, Pedro de Lima Gon-

çalves.
207455705 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 16333/2013

Por despacho de 11 de novembro de 2013 do Presidente do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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, torna -se público que Ilda Maria Silva 
Nelso Gomes, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 17,50 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

15/11/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207452084 

 Despacho n.º 16334/2013

Por despacho de 11 de novembro de 2013 do Presidente do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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, torna -se público que Henrique Manuel 
Miranda Esteves, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 17,50 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

15/11/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207451996 

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

Aviso (extrato) n.º 15265/2013

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 10/07/2013 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, torna-se público que — Sónia 
Cabral Sousa Gonçalves, concluiu com sucesso o período expe-
rimental, 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 desempe-
nho de funções na categoria de enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem, no ACES Loures-Odivelas, sendo o tempo de duração 

 Aviso (extrato) n.º 15266/2013

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 10/07/2013 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, torna -se público que — Susana Isabel 
Eduardo Rito, concluiu com sucesso o período experimental, na sequên-
cia 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 Loures -Odivelas, sendo 
o tempo de duração do período experimental contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

22 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207454928 

 Aviso (extrato) n.º 15267/2013

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 10/07/2013 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, torna -se público que — Maria 
de Fátima Alves Gonçalves, concluiu com sucesso o período ex-
perimental, 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 desempe-
nho de funções na categoria de enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem, no ACES Loures -Odivelas, sendo o tempo de duração 
do período experimental contado para efeitos da atual carreira e 
categoria.

22 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Ale-
xandre.

207454303 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Deliberação (extrato) n.º 2352/2013

Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa, de 28 -11 -2013:

Dr.ª Maria Isabel Rocha Almeida Fernandes, assistente gra duada, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiá-
trico de Lisboa — autorizado o exercício de acumulação de funções 
privadas, no Instituto Superior Egas Moniz, ao abrigo do disposto 
nos artigos 28.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

6 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Paixão.

207453478 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Despacho n.º 16335/2013

Por meu despacho de 30 de outubro de 2013 e, nos termos do dis-
posto do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
com a alteração introduzida pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 
30 dezembro, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 

do período experimental contado para efeitos da atual carreira e 
categoria.

22 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207454855 




