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27 — Composição do júri:
Presidente: António Manuel Gonçalves Leitão, Diretor do Estabele-

cimento Prisional de Alcoentre.
Vogais efetivos:
Pedro Marques Alves Lecercle Sirvoicar, Adjunto da Direção do 

Estabelecimento Prisional de Alcoentre, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos;

Edite Lurdes Dias Amorim, Técnica superior.

Vogais suplentes:
Jaime Joao Silva Branco Santos, Adjunto do Estabelecimento Pri-

sional de Alcoentre,
Assunção da Glória Machado Pinheiro, Técnica superior.
8 de novembro de 2013. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.

207465093 

 Despacho (extrato) n.º 16645/2013
Por despacho do Diretor -Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, 

de 10 de dezembro de 2013, torna -se público que, nos termos do dis-
posto 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 do RCTFP, aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, a trabalhadora Maria João 
da Rocha Alexandrino da Silva Alves Rosa concluiu, com sucesso, o 
período experimental na carreira/categoria de técnico superior, com a 
avaliação final de 14,5 valores, na sequência da celebração com esta 
Direção -Geral do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos a 21 de junho de 2013.

11 de dezembro de 2013. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
207465717 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 15540/2013

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho para a carreira de técnico superior

Em conformidade com o n.º 3 do artigo 6.º e com o artigo 50.º, ambos 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), na sua atual redação, 
torna -se público que, por deliberação de 05 de dezembro de 2013, do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, IP 
(ACSS, IP), está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de pu-
blicitação do presente aviso no Diário da República, procedimento con-
cursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira 
de técnico superior do mapa de pessoal da ACSS, I. P. na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para exercer funções no Gabinete de Auditoria Interna (GAI)

Para os efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e artigo 54.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, declara -se 
não estarem constituídas reservas de recrutamento próprias, encontrando-
-se temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à 
Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC), prevista no n.o 1 do artigo 41.º e seguintes da referida por-
taria.

1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à 
presente publicação, na página eletrónica da ACSS, I. P. (www.acss.
min -saude.pt) a partir da data da publicação no Diário da República e 
por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contado da mesma data, 
num jornal de expansão nacional.

2 — Caracterização do posto de trabalho e perfil de competências:
Ref. 2013/E3 — 1 posto de trabalho da carreira de técnico superior 

para a área de auditoria interna
Atividades: Aplicação das melhores práticas no âmbito da preven-

ção e mitigação de riscos financeiros; análise e acompanhamento dos 
procedimentos de contratação pública; verificação de peças concursais 
de procedimentos de aquisição de bens e serviços de acordo com o 
enquadramento legal vigente; verificação da informação constante dos 
processos de aquisição; avaliação da eficiência e eficácia das operações 
e processos em conformidade com a legislação, regulamentos, normas, 
procedimentos e contratos em vigor; Perfil de competências: experiencia 
profissional comprovada em organizações do setor da saúde; conheci-
mentos informáticos na ótica do utilizador nomeadamente Outlook, 
Word, Access e Excel.

3 — Âmbito do recrutamento e requisitos de admissão:
Poderão candidatar -se ao presente procedimento concursal os tra-

balhadores com uma relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, nos termos do n.o 4 do artigo 6.º 
da LVCR e que até à data de abertura deste procedimento reúnam cumu-
lativamente os seguintes requisitos:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções a que se candidata;
e) Possuir plano de vacinação obrigatório válido.

3.1 — Ser titular do seguinte nível habilitacional, área de formação 
académica e profissional de acordo com a referência indicada:

Ref.ª 2013/E3 — Preferencialmente licenciatura nas áreas de gestão 
ou de administração pública

3.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados nas carreiras, sejam titulares das categorias 
em referência e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos 
de trabalho no mapa de pessoal da ACSS, I. P. idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita os referidos procedimentos.

4 — Legislação aplicável:
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), na sua atual redação; 

Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (RCTFP), na sua atual redação; 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e Código do Procedimento Ad-
ministrativo (CPA).

5 — Formalização das candidaturas:
5.1 — A candidatura deverá ser formalizada mediante o preenchi-

mento do formulário de candidatura aprovado pelo despacho (extrato) 
n.º 11321/2009, de 8 de maio, que se encontra disponível no site da 
ACSS, I. P., em www.acss.min -saude.pt, devendo o candidato identificar, 
inequivocamente, no formulário, o posto de trabalho pretendido através 
da inclusão do número de aviso e referência correspondente.

5.2 — Com a candidatura deverão ser entregues fotocópias legíveis 
dos seguintes documentos:

a) Três exemplares do Curriculum vitae datado e assinado;
b) Fotocópia simples do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia simples do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Ci-

dadão;
d) Comprovativos da avaliação de desempenho relativo ao último 

período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou exe-
cutou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de 
trabalho a ocupar;

e) Certificados das ações de formação frequentadas nos últimos três 
anos, relacionadas com as atividades que caracteriza o posto de trabalho 
a que se candidata;

f) Declaração, devidamente atualizada e autenticada, do serviço onde 
exerce funções, da qual constem a identificação da relação jurídica de 
emprego público de que é titular, a categoria, a antiguidade na categoria 
e na carreira e a posição e nível remuneratório com a data de produção 
de efeitos e o correspondente montante pecuniário;

g) Declaração onde conste as principais atividades que vem desen-
volvendo e desde que data.

5.3 — A candidatura deverá ser apresentada até ao termo do prazo 
referido no preâmbulo do presente aviso, pessoalmente na Avenida João 
Crisóstomo n.º 11, 1000 -177, Lisboa, ou através de correio registado 
com aviso de receção para a mesma morada.

5.4 — A formalização da candidatura só poderá ser efetuada por estas 
vias, sob pena da sua não consideração.

5.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

5.6 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes do formulário por parte dos candidatos é motivo de 
exclusão.

5.7 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apre-
sentação de elementos comprovativos das suas declarações, bem como 
a exibição dos originais dos documentos apresentados.

5.8 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente 
aviso determina a exclusão dos candidatos quando a falta desses docu-
mentes impossibilite a admissão ou avaliação do candidato, nos termos 
do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.
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6 — Local de trabalho:
O trabalhador desenvolverá a sua atividade profissional nas instala-

ções da ACSS, I. P. sitas na cidade de Lisboa, sem prejuízo do regime 
de mobilidade geral aplicável às relações jurídicas de emprego público 
constituídas por tempo indeterminado, encontrando -se em qualquer 
circunstância adstrito às deslocações inerentes ao exercício das funções 
para que é contratado ou indispensáveis à sua formação profissional.

7 — Métodos de seleção:
7.1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 53.º da LVCR, e n.º 1 

do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o método de 
seleção obrigatório a utilizar será a Prova de conhecimentos (70 %).

A prova reveste a forma escrita e realizar -se -á em data e local a comu-
nicar oportunamente, com conteúdo específico, nos seguintes termos:

Ref. 2013/E3 — Prova escrita de natureza teórica, realizada sem 
consulta, com duração de 1 h 30 min, versando sobre as seguintes 
temáticas:

Lei Orgânica do Ministério da Saúde;
Lei Orgânica da ACSS, I. P.;
Estatutos da ACSS, I. P.;
Auditoria Interna nas organizações;
Regime da Contratação Pública.
Legislação/bibliografia:
Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro;
Decreto -Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro;
Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio;
Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho;
Decreto -Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro;
Decreto -Lei n.º 143 -A/2008, de 25 de julho;
Decreto -Lei n.º 149/2012, de 12 de julho;
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
Lei n.º 3/2010, de 27 de abril;
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;
Portaria n.º 103/2011, de 14 de março;
Portaria n.º 420/2009, de 20 de abril;
Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro;
«Normas Internacionais para a pratica profissional de auditoria in-

terna (Normas)», The Institute of Internal Auditors, outubro 2012, in 
https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

«Enquadramento Internacional de práticas profissionais de Auditoria 
Interna», Instituto Português de Auditoria Interna, Institute of Internal 
Auditors, agosto 2012, in www.ipai.pt

«Implementing a new internal audit function in the public sector», 
The Institute of Internal Auditors, abril 2012, in https://na.theiia.org/
Pages/IIAHome.aspx

Portarias regulamentadoras do Código dos Contratos Públicos 
n.º 701/2008, de 29 de julho.

7.2 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, será utilizado como método de 
seleção facultativo a Entrevista Profissional de Seleção (30 %).

A entrevista visa avaliar de forma objetiva e sistemática a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

7.3 — Para os métodos de seleção previstos nos n.os 7.1 e 7.2 do 
presente aviso a classificação final será expressa de 0 a 20 valores e 
resultará da seguinte fórmula:

CF = 70 % PC + 30 % EPS

sendo que:
CF — Classificação Final;
PC — Prova de Conhecimentos;
EPS — Entrevista Profissional de Seleção.

7.4 — No caso dos candidatos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 53.º da 
LVCR, e salvo quando afastados por escrito pelo candidato ao abrigo 
da referida disposição legal, o método de seleção obrigatório a utilizar 
será a avaliação curricular (70 %).

Com o objetivo de analisar a qualificação dos candidatos, serão pon-
derados os seguintes fatores:

Habilitações Académicas (HA);
Formação Profissional (FP);
Experiência Profissional nas atividades inerentes ao posto de trabalho 

a que se candidata (EP);
Avaliação de Desempenho nos termos da legislação aplicável 

(AD).

7.5 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, será utilizado como método de 
seleção facultativo a Entrevista Profissional de Seleção (30 %).

A Entrevista visa avaliar de forma objetiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

7.6 — Para os métodos de seleção previstos nos n.ºs 7.4 e 7.5 do 
presente aviso a classificação final será expressa de 0 a 20 valores e 
resultará da seguinte fórmula:

CF = 70 % AC + 30 % EPS

sendo que:
CF — Classificação Final;
AC — Avaliação Curricular;
EPS — Entrevista Profissional de Seleção.

7.7 — Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 53.º da LVCR, 
verificando -se um número elevado de candidatos (igual ou superior a 
100) que torne impraticável a aplicação dos métodos de seleção identi-
ficados, a ACSS, I. P. aplicará os métodos de seleção de forma faseada, 
nos termos do artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
usando para o efeito como único método de seleção, respetivamente, a 
prova de conhecimentos ou avaliação curricular.

7.8 — Nos termos do n.º 12 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, cada um dos métodos de seleção tem carácter elimi-
natório.

8 — Motivos de Exclusão:
São, designadamente, motivos de exclusão do presente procedimento 

concursal a apresentação da candidatura fora do prazo e o incumprimento 
dos requisitos mencionados neste aviso, sem prejuízo dos demais motivos 
legal ou regulamentarmente previstos.

9 — Composição do júri:
O júri terá a seguinte composição, sendo que o 1.º vogal efetivo 

substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos:
Presidente: Dra. Carla Gonçalo, Diretora do Departamento de Ad-

ministração Geral.
Vogais efetivos:
Dra. Celeste Terêncio da Silva, Coordenadora da Unidade de Apoio 

à Gestão;
Dra. Elisabete Gonçalves, técnica superior do Departamento de Ad-

ministração Geral.

Vogais suplentes:
Dra. Marta Violante, técnica superior do Departamento de Admi-

nistração Geral;
Dr. Valdir Tavares, técnico superior do Departamento de Adminis-

tração Geral.

10 — Posicionamento remuneratório:
10.1 — Nos termos do artigo 55.º da LVCR, o posicionamento do 

trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é 
objeto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

10.2 — Em cumprimento do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, 
de 31 de dezembro (LOE 2013) os candidatos detentores de uma prévia 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado, determi-
nável ou indeterminado informam prévia e obrigatoriamente a entidade 
empregadora pública do posto de trabalho que ocupam e da posição 
remuneratória correspondente à remuneração que auferem.

10.3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 6.º do artigo 55.º da LVCR, 
nos termos do n.º 1 do art.º 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro 
(LOE 2013), a entidade empregadora pública não pode propor:

a) Uma posição remuneratória superior à auferida relativamente aos 
trabalhadores detentores de uma prévia relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado;

b) Uma posição remuneratória superior à segunda, no recrutamento 
de trabalhadores titulares de licenciatura ou de grau académico superior 
para a carreira geral de técnico superior que:

i. Não se encontrem abrangidos pela alínea anterior; ou
ii. Se encontrem abrangidos pela alínea anterior auferindo de acordo 

com posição remuneratória inferior à segunda da referida carreira.

10.4 — Nos termos do n.º 3 do art.º 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, a posição remuneratória de referência para o presente 
procedimento concursal é a 3.ª, a que corresponde o nível remunera-
tório 19 da categoria e carreira de técnico superior, prevista na tabela 
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remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de 
dezembro, sendo a remuneração base a propor no âmbito da negociação, 
durante o ano de 2014 de 1.407,45€ (mil, quatrocentos e sete euros e 
quarenta e cinco cêntimos).

11 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e a 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, são facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

12 — Lista unitária de ordenação final dos candidatos:
12.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 

notificada nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, 
conjugado com o n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

12.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação do Conselho Diretivo da ACSS, I. P., é publicada na 2.ª 
série do Diário da República, afixada em local visível e público das 
instalações das ACSS, I. P. e disponibilizada na respetiva página ele-
trónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

5 de dezembro de 2013. — O Conselho Diretivo: João Car-
los Carvalho das Neves, presidente — Rui dos Santos Ivo, vice-
-presidente — Alexandre José Lourenço Carvalho, vogal — Paulo 
Alexandre Ramos Vasconcelos, vogal.

207467734 

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

Aviso (extrato) n.º 15541/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 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, torna -se público que Ângela Lúcia 
Santos Azevedo concluiu com sucesso o período experimental, na se-
quência 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 técnico de diagnóstico e terapêutica da área de higiene oral, com a 
categoria de técnico de 2.ª classe, no ACES Lezíria, sendo que o tempo 
de duração do período experimental é contado para efeitos da atual 
carreira e categoria.

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

207466762 

 Aviso (extrato) n.º 15542/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 17/10/2013 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 Ana Rita Figueiredo Santos 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 carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica 
da área de saúde ambiental, com a categoria de técnico de 2.ª classe, no 
ACES Lezíria, sendo que o tempo de duração do período experimental 
é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207466957 

 Aviso (extrato) n.º 15543/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 6 de novembro de 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 Alexandra Rute Val 
Xavier Ribeiro Macedo, 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 correspondentes 
à carreira/categoria de assistente técnico, no ACES de Almada -Seixal, 
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para 
efeitos da atual carreira e categoria.

4 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207469621 

 Aviso (extrato) n.º 15544/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 28 de outubro de 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 Carlos Hermene-
gildo Serrano Marques 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 correspondentes à 
carreira/categoria de assistente operacional, no ACES de Almada -Seixal, 
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para 
efeitos da atual carreira e categoria.

4 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207469987 

 Aviso (extrato) n.º 15545/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 28 de outubro de 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 Célia Cristina No-
bre Marques 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 correspondentes à 
carreira/categoria de assistente operacional, no ACES de Almada -Seixal, 
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para 
efeitos da atual carreira e categoria.

4 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207469613 

 Aviso (extrato) n.º 15546/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 17/10/2013 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 Dália Sofia Gonçalves Mota, 
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/categoria de assistente técnico, no 
ACES Oeste Sul, sendo que o tempo de duração do período experimental 
é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207468139 

 Aviso (extrato) n.º 15547/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 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, torna-se público que Marina Isabel Moita 
Campos, 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/categoria de 
assistente técnico, no ACES Oeste Sul, sendo que o tempo de duração do 
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207468585 

 Aviso (extrato) n.º 15548/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 12/06/2013 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 Catarina Alexandra Carriche 
Rodrigues, 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/categoria de 
assistente técnico, no ACES Oeste Sul, sendo que o tempo de duração do 
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207468106 




