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 207964929 

 Despacho n.º 9484/2014
1 — Considerando a proposta da diretora-executiva do Agrupamento 

de Centros de Saúde do Oeste Norte e o parecer favorável do conse-
lho diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P., autorizo o exercício de funções médicas pelo aposentado 
Hélder José Gomes Silva, nos termos e para os efeitos do estatuído no 
Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular nos artigos 4.º e 
5.º e nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 6.º

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de fevereiro de 2014.

14 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207965171 

 Despacho n.º 9485/2014
1 — Considerando a proposta do diretor-executivo do Agrupamento 

de Centros de Saúde do Ave — Famalicão e o parecer favorável do 
conselho diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
autorizo o exercício de funções médicas pela aposentada Maria Augusta 
Barros Coelho Oliveira, nos termos e para os efeitos do estatuído no 
Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular nos artigos 4.º e 
5.º e nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 6.º

2 — O presente despacho produz efeitos a 17 de março de 2014.

14 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207965203 

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

Aviso (extrato) n.º 8449/2014
Decorrente da celebração de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, publicitado pelo extrato n.º 242/2014 no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 70 de 9 de abril, e para efeitos do disposto no 
n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.os 2 e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri 
para o período experimental da Assistente de Medicina Geral e Familiar 
Felicidade Elsa dos Santos Mata tem a seguinte composição:

Presidente: Maria Paula Costa Campos Sousa Meneses, Assistente 
Graduada de MGF do ACES Sintra;

1.º vogal efetivo: Maria do Sameiro Silva Moura, Assistente Graduada 
de MGF do ACES Sintra, que substituirá o presidente nas suas faltas 
ou impedimentos;

2.º vogal efetivo: Maria Helena Fonseca Albuquerque Gascon Mi-
gueis, Assistente Graduada de MGF do ACES Sintra;

1.º vogal suplente: Maria do Rosário Cardoso Dias Gonçalves, As-
sistente de MGF do ACES Sintra;

2.º vogal suplente: Ieda Vitória Soares Neto de Paula, Assistente de 
MGF do ACES Sintra.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
no artigo 24.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto e de 
acordo com o n.º 5 da cláusula 20.º do Acordo Coletivo de Trabalho 
n.º 2/2009.

28 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207966379 

 Aviso (extrato) n.º 8450/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 08/05/2014 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 Sandra Cristina 
Curto Secretário 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/categoria 
de técnico superior, área de serviço social no ACES Lisboa Norte, sendo 
que o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

26 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207964678 

 Aviso (extrato) n.º 8451/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 08/05/2014 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 Vânia Isabel Brum 
Leal Sousa, 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 
técnico superior, área de serviço social no ACES Lisboa Norte, sendo 
que o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

26 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207964718 

 Aviso (extrato) n.º 8452/2014

Procedimentos concursais simplificados de seleção a nível regional 
conducentes ao recrutamento de pessoal médico para a categoria 
de assistente, das áreas hospitalares e saúde pública, da carreira 
especial médica.

Nos termos dos n.os 5 e 13 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 204/2003, 
de 18 de agosto, e do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 
de fevereiro, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 112/98, de 24 de abril, e ao abrigo do Despacho n.º 8175 -A/2014 
publicado através do Diário da República, 2.ª série, n.º 118 de 23 de 




