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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 1382/2014

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 16 postos 
de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., aberto por aviso n.º 16637/2010, publicado na 2.ª série 
do DR, n.º 162, de 20 de agosto.
De acordo com o Despacho n.º 6372/2013, de 20/12, exarado pelo 

SEAP que autorizou o prosseguimento do procedimento de recruta-
mento em apreço, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.ºda 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro e de acordo com o artigo 30.º 
do citado diploma, notificam -se os candidatos admitidos ao procedi-
mento concursal comum, supra referenciado, de que se encontra afi-
xada nas instalações deste Instituto, sitas na Rua Nova de S. Crispim, 
380/4 — 4049 -002 -Porto, bem como disponibilizada no portal desta 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. (www.arsnorte.min-
-saude.pt), o projeto de lista unitária de ordenação final.

Mais se notifica que, em sede de audiência dos interessados, dispõem 
os candidatos de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente 
aviso para, se for o caso, exercer o seu direito de pronúncia.

Para o efeito, deverá ser utilizado, obrigatoriamente, o Formulário 
para o exercício do direito de participação dos interessados, aprovado 
mediante Despacho (extrato) n.º 11321/2009, publicado na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 89, de 8 de maio, e disponibilizado no portal 
acima referido, podendo ser remetido ao júri do referido concurso, por 
correio registado, para a morada acima identificada, até ao termo do 
prazo indicado, sob pena de não ser considerado.

Ainda se informa, que o processo de concurso se encontra disponível 
para consulta, durante o prazo citado nas instalações ARS do Norte, 
Gabinete de Recursos Humanos, em Braga, sitas no Largo Paulo Oró-
sio — 1.º andar, Braga, no seguinte horário, segunda a sexta -feira, entre 
as 9h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 17h00.

20 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207555879 

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

Aviso (extrato) n.º 1383/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 15/11/2013 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 Margarida 
David Domingos Pina da Silva, concluiu com sucesso o período experi-
mental, 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., ACES Lezíria, para o desempenho 
de funções correspondentes à categoria de categoria de enfermeiro, da 
carreira especial de enfermagem, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207551706 

 Aviso (extrato) n.º 1384/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 15 de novem-

bro 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 
Luis Martin Galache 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., ACES Lezíria, para o desempenho de 
funções correspondentes à categoria de categoria de enfermeiro, da 
carreira especial de enfermagem, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207551569 

 Aviso (extrato) n.º 1385/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 12 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 Luísa Paula Bap-
tista Jorge 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., ACES Lezíria, para o desempenho de funções cor-
respondentes à categoria de categoria de enfermeiro, da carreira especial 
de enfermagem, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207551188 

 Aviso (extrato) n.º 1386/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., de 29 

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 
Sílvia Maria Macedo Pacheco Tavares concluiu com sucesso o período 
experimental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em fun-
ções 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 
Arco Ribeirinho — USF Quinta da Lomba, sendo o tempo de duração do 
período experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207552687 

 Aviso (extrato) n.º 1387/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo da ARSLVT, I. P., de 29 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 Isabel dos Santos Nunes da Silva concluiu com sucesso o período 
experimental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com a Administração Re-
gional 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 Arco Ribeirinho — UCSP Quinta da Lomba, sendo o tempo 
de duração do período experimental contado para efeitos da atual car-
reira e categoria.

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

207552532 

 Aviso (extrato) n.º 1388/2014
Por despacho do Vice -Presidente 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 Paula Cristina 
Dantas da Silva, 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./ACES Amadora, para a carreira especial de 
enfermagem, categoria de enfermeiro, sendo que o tempo de duração do 
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

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

207556104 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Deliberação n.º 110/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo, I. P., profe-

rida em 23/10/2013, e mediante a concordância por parte do serviço de 
origem em 02/01/2014, foi autorizada a consolidação de forma defini-
tiva, da mobilidade interna na categoria, da técnica superior, da carreira 
técnica superior, Eleonora de Jesus Fernandes Paixão, nos termos do 
artigo 64.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterado pela Lei 




