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Júri n.º 5 de Oftalmologia (ARS Norte e RA Madeira)
Presidente — Dr. Jorge Daniel Guimarães Valverde, Assistente Gra-

duado Sénior do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
Vogais efetivos:
1.º Vogal — Dra. Deolinda de Oliveira Pinto da Rocha, Assistente 

Graduado do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE (substitui a 
Presidente em caso de falta ou impedimento);

2.º Vogal — Dr. António Augusto Monteiro Magalhães, Assistente 
Graduado do Centro Hospitalar de São João, EPE

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dra. Maria do Rosário Bento Varandas, Assistente Gra-

duado do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, EPE
2.º Vogal — Dr. Carlos Alberto de Vilhena Geraldes, Assistente Gra-

duado do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
2 de julho de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à Gestão, 

Celeste Terêncio da Silva.
207950729 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1438/2014
Por deliberação de 21 de junho de 2014 do Conselho Diretivo desta 

Instituição, precedendo procedimento concursal de ingresso para o preen-
chimento de 5 postos de trabalho destinados a Técnicos de Informática, a 
que se reporta o aviso n.º 23481/2010, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 222, de 16 de novembro e pelo aviso n.º 2883/2012, de 
23 de fevereiro, tendo a lista unitária de ordenação final sido homologada 
em 19 de fevereiro de 2014, foi autorizada a celebração do contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com a candidata, 
Maria Emília Vieira Abreu, para o exercício de funções na categoria de 
Técnico de Informática do grau 1, nível 1, da carreira de Técnico de 
Informática, no âmbito do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde do Norte, I. P., mantendo a mesma posição remuneratória, 
a que corresponde a remuneração mensal de 1.156,85€ (mil cento e 
cinquenta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos), nos termos do n.º 3 
do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, a conjugar 
com as disposições na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro e do preconizado no n.º 3 do artigo 42.º da 
Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro.

2 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207950737 

 Deliberação (extrato) n.º 1439/2014
Por deliberação de 21 de junho de 2014 do Conselho Diretivo 

desta Instituição, precedendo procedimento concursal de ingresso 
para o preenchimento de 5 postos de trabalho destinados a Técnicos 
de Informática, a que se reporta o aviso n.º 23481/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 222, de 16 de novembro e 
pelo aviso n.º 2883/2012, de 23 de fevereiro, tendo a lista unitária 
de ordenação final sido homologada em 19 de fevereiro de 2014, 
foi autorizada a celebração de contratos de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, com os candidatos, António José 
Dinis Silva, António Manuel Rodrigues Silva, Domingos Manuel 
Carvalho Araújo Fernandes e João Eduardo Almendra Frias Vieira, 
para o exercício de funções na categoria de Técnico de Informática 
do grau 1, nível 1, da carreira de Técnico de Informática, no âm-
bito do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., sendo posicionados no escalão 1 do índice remuneratório 
290, durante o período de estágio, a que corresponde a remuneração 
mensal de 995,51€ (novecentos e noventa e cinco euros e cinquenta 
e um cêntimos), nos termos do disposto na Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, e das disposições da Lei n.º 59/2008, de 11 de se-
tembro, conjugado ainda com o artigo 9.º e 10.º do Decreto -Lei 
n.º 97/2001, de 26 de março.

Para efeitos de avaliação do estágio para ingresso na carreira, foi 
determinado manter o júri do respetivo procedimento concursal à exce-
ção do segundo vogal suplente que será substituído pela Especialista de 
Informática de grau 1, Esperança Maria Oliveira Casal Novo.

2 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207950567 

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

Aviso (extrato) n.º 8273/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 28/03/2014 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 Benvinda Maria 
Marques Pedroso 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 Sintra, 
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

9 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207953929 

 Aviso (extrato) n.º 8274/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 28/03/2014 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, torna -se público que Felicidade José Pereira Valente 
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 Sintra, sendo o tempo de duração do 
período experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

9 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207954803 

 Aviso (extrato) n.º 8275/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 28/03/2014 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 Alexandra 
Ferreira Gonçalves Boshoff 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., para desempenho de funções na 
categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES 
Sintra, sendo o tempo de duração do período experimental contado para 
efeitos da atual carreira e categoria.

9 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho, Dr. Pedro Emanuel 
Ventura Alexandre.

207955005 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 8276/2014
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especiali-

dade de medicina geral e familiar, que concluiu o respetivo internato 
médico na 2.ª época de 2013, cujo aviso de abertura foi publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 05 de fevereiro de 2014, aviso 
n.º 1646/2014, torna -se pública a lista de classificação final, homolo-
gada em 03/07/2014, pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS 
Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Rui Miguel Bulhões Correia de Sá — 17,06 valores
2 — Ana Margarida Machado Lopes Furão — 12,70 valores
3 — Edmilson Conceição Soares da Cunha — a)

a) Candidato excluído por falta de entrega do documento comprova-
tivo do grau de especialista

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a men-
cionada lista é afixada na sede da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e publicitada na 
página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.min -saude.pt.




