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sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049-002 Porto, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.
12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206187512
Aviso n.º 8482/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em
conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
ficam notificados os contrainteressados de que, foi interposto recurso
hierárquico do ato de homologação da lista de classificação final do procedimento concursal comum para provimento de 17 postos de trabalho da
carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS Norte, I. P., para o ACES
Ave I — Terras de Basto, aberto pelo aviso n.º 16524/2010, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto.
Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrainteressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando-se o
processo disponível para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P.,
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049-002 Porto, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.
12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206187334
Aviso n.º 8483/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em
conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
ficam notificados os contrainteressados de que, foi interposto recurso
hierárquico do ato de homologação da lista de classificação final do procedimento concursal comum para provimento de 17 postos de trabalho da
carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS Norte, I. P., para o ACES
Douro II — Douro Sul, aberto pelo aviso n.º 16516/2010, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto.
Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrainteressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando-se o
processo disponível para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P.,
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049-002 Porto, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.
12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206187423
Aviso n.º 8484/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em
conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
ficam notificados os contrainteressados de que, foram interpostos recursos hierárquicos do ato de homologação da lista de classificação
final do procedimento concursal comum para provimento de 23 postos
de trabalho da carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS
Norte, I. P., para o ACES Cávado III — Barcelos/Esposende, aberto
pelo aviso n.º 16510/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 161, de 19 de agosto.
Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrainteressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando-se os
processos disponíveis para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P.,
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049-002 Porto, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.
12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206187415
Aviso n.º 8485/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em
conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, ficam notificados os contrainteressados de que, foi interposto
recurso hierárquico do ato de homologação da lista de classificação
final do procedimento concursal comum para provimento de 15 postos
de trabalho da carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da
ARS Norte, I. P., para o ACES Douro I — Marão e Douro Norte, aberto
pelo aviso n.º 16526/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 161, de 19 de agosto.
Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrainteressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando-se o
processo disponível para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P.,
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049-002 Porto, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.
12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206187545
Aviso n.º 8486/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em
conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
ficam notificados os contrainteressados de que, foram interpostos recursos hierárquicos do ato de homologação da lista de classificação
final do procedimento concursal comum para provimento de 20 postos
de trabalho da carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS
Norte, I. P., para o ACES Grande Porto III — Valongo, aberto pelo aviso
n.º 16634/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 162,
de 20 de agosto.
Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrainteressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando-se os
processos disponíveis para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P.,
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049-002 Porto, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.
12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206187642
Aviso n.º 8487/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d ) do n.º 1 do artigo 70.º em
conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
ficam notificados os contrainteressados de que, foram interpostos recursos hierárquicos do ato de homologação da lista de classificação final
do procedimento concursal comum para provimento de 60 postos de
trabalho da carreira especial de enfermagem, categoria de enfermeiro, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS Norte, I. P.,
para o ACES Grande Porto VI — Porto Ocidental (29 postos de trabalho)
e Grande Porto VII — Porto Oriental (31 postos de trabalho), aberto
pelo aviso n.º 16632/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 162, de 20 de agosto.
Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrainteressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando-se os
processos disponíveis para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P.,
sitas na Rua Nova de S. Crispim, 384, 4049-002 Porto, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9 h 30 às 12 h 30 e das 14 h 30 às 16 h 30.
12 de junho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
206187586
Aviso n.º 8488/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em
conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
ficam notificados os contrainteressados de que, foram interpostos recursos hierárquicos do ato de homologação da lista de classificação
final do procedimento concursal comum para provimento de 17 postos
de trabalho da carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas,
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por tempo indeterminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da
ARS Norte, I. P., para o ACES Ave III — Famalicão, aberto pelo aviso
n.º 16520/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161,
de 19 de agosto.
Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrainteressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando-se os
processos disponíveis para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P.,
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049-002 Porto, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.
12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206187448
Aviso n.º 8489/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em
conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
ficam notificados os contrainteressados de que, foram interpostos recursos hierárquicos do ato de homologação da lista de classificação
final do procedimento concursal comum para provimento de 13 postos
de trabalho da carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS
Norte, I. P., para o ACES Grande Porto IV — Maia, aberto pelo aviso
n.º 16630/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 162,
de 20 de agosto.
Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrainteressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando-se os
processos disponíveis para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P.,
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049-002 Porto, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.
12/06/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206187529
Aviso n.º 8490/2012
Nos termos do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º em
conjugação com o estabelecido no artigo 171.º, ambos do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
ficam notificados os contrainteressados de que, foram interpostos recursos hierárquicos do ato de homologação da lista de classificação
final do procedimento concursal comum para provimento de 15 postos
de trabalho da carreira especial de Enfermagem, categoria de enfermeiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, no âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS
Norte, I. P., para o ACES Grande Porto I — Santo Tirso/Trofa, aberto
pelo aviso n.º 16515/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 161, de 19 de agosto.
Mais se notifica que, no prazo de 15 dias úteis, poderão os contrainteressados alegar o que tiverem por conveniente, encontrando-se os
processos disponíveis para consulta, nas instalações da ARS Norte, I. P.,
sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 384, 4049-002 Porto, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.
12 de junho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
206187601

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 8491/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência
de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a
partir de 1 de junho de 2012, com a trabalhadora Fernanda Maria Ferreira
Baptista Oliveira, para exercício de funções correspondentes à categoria/
carreira de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente
à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única remuneratória, da
carreira de Assistente Operacional, correspondente a 485€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Ana Maria Pacheco Bartolomeu (Assistente Técnica da
Carreira de Assistente Técnico);
Vogais efetivos: Adelaide Xavier de Sousa Fernandes Marques (Coordenadora Técnica da Carreira de Assistente Técnico), que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Manuela Coutinho Coelho
Nogueira (Assistente Operacional da Carreira de Assistente Operacional)
Vogais suplentes: Paula Cristina Coito Cavaco Freitas (Assistente
Técnica da Carreira de Assistente Técnico e Elisa Aurora Eira Marques
(Assistente Técnica da Carreira de Assistente Técnico).
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11
de setembro.
31 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.
206186979
Aviso (extrato) n.º 8492/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
efeitos a partir de 1 de junho de 2012, com o trabalhador, Nuno Gonçalo
Saraiva Santos, para exercício de funções correspondentes à categoria/
carreira de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente
à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única remuneratória, da
carreira de Assistente Operacional, correspondente a 485€.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Ana Maria Pacheco Bartolomeu (Assistente Técnica da
Carreira de Assistente Técnico);
Vogais efetivos: Adelaide Xavier de Sousa Fernandes Marques (Coordenadora Técnica da Carreira de Assistente Técnico), que substituirá o
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Manuela Coutinho
Coelho Nogueira (Assistente Operacional da Carreira de Assistente
Operacional)
Vogais suplentes: Paula Cristina Coito Cavaco Freitas (Assistente
Técnica da Carreira de Assistente Técnico e Elisa Aurora Eira Marques
(Assistente Técnica da Carreira de Assistente Técnico).
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro.
31 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.
206187042
Aviso (extrato) n.º 8493/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do art. 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência de
Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a partir de 1 de junho de 2012, com o trabalhador João António Ramos
Santos, para exercício de funções correspondentes à categoria/carreira de
Assistente Operacional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição
remuneratória, nível 1 da tabela única remuneratória, da carreira de
Assistente Operacional, correspondente a 485€.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Ana Maria Pacheco Bartolomeu (Assistente Técnica da
Carreira de Assistente Técnico);
Vogais efetivos: Adelaide Xavier de Sousa Fernandes Marques (Coordenadora Técnica da Carreira de Assistente Técnico), que substituirá o
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Manuela Coutinho
Coelho Nogueira (Assistente Operacional da Carreira de Assistente
Operacional)

