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Deliberação (extrato) n.º 1908/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF,I. P.) proferida em
sessão de 30 de julho de 2012:
Na sequência da homologação da lista unitária de ordenação final
dos candidatos do procedimento concursal comum para ocupação de
14 postos de trabalho na carreira/categoria de assistente técnico do
mapa de pessoal do INMLCF, I. P., aberto pelo aviso n.º 14826/2011,
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 142, de 26/07, referência E, torna-se
público que se procedeu, ao abrigo do disposto na Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro e na Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, à celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
em período experimental, na categoria de assistente técnico com a
remuneração base mensal de 995,51€, correspondente à 6.ª posição
remuneratória da carreira/categoria de assistente técnico, 11.º nível
remuneratório da tabela remuneratória única dos trabalhadores que
exercem funções públicas, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2012,
com Maria Cristina Monteiro Santiago Soares de Lacerda, para exercer
atividade na Delegação do Sul do INMLCF, I. P.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
29 de novembro de 2012. — O Diretor do Departamento de Administração Geral, Carlos Dias.
206582922
Deliberação (extrato) n.º 1909/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF,I. P.) proferida em
sessão de 18 de maio de 2012:
Na sequência da homologação da lista unitária de ordenação final
dos candidatos do procedimento concursal comum para ocupação de
3 postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional do
mapa de pessoal do INMLCF, I. P., aberto pelo aviso n.º 14827/2011,
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 142, de 26/07, referência B, torna-se
público que se procedeu, ao abrigo do disposto na Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro e na Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, à celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
em período experimental, na categoria de assistente operacional com
a remuneração base mensal de 579.81€, com efeitos a partir de 1 de
setembro de 2012, com Rogéria Paula Moreira da Costa, para exercer
atividade da Delegação do Sul do INMLCF, I. P.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
29 de novembro de 2012. — O Diretor do Departamento de Administração Geral, Carlos Dias.
206582906

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 1910/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 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 n.º 15145/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 147, de 30 de julho, e face
à não comparência à outorga do contrato pelas candidatas Maria Isménia
Moura Costa e Carla Maria Mezias Vieira, por deliberação do Conselho
Diretivo de 20 de novembro de 2012, foi autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com as trabalhadoras Maria Firmina Ferreira Reis Paiva e Ilda Maria
Silva Nelso Gomes, para o exercício de funções na carreira/categoria
de assistente técnico do mapa de pessoal da Administração Regional de
Saúde do Norte, I.P/ACES de Trás-os-Montes — Alto Tâmega e Barroso,
com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5,
no montante de 683,13 €.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 120 dias, conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 76.º do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
conjugado com o n.º 1 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de carreiras Gerais n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de extensão
n.º 1-A/2010, de 2 de março.
6 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
206585239
Deliberação (extrato) n.º 1911/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 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 n.º 15145/2010,

publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 147, de 30 de julho, e
face à não comparência à outorga do contrato pelo candidato Lélio Jorge
Santos Noronha Soares, por deliberação do Conselho Diretivo de 20 de
novembro de 2012, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com a trabalhadora Paula
Maria Rodrigues Pereira, para o exercício de funções na carreira/categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da Administração Regional
de Saúde do Norte, I.P/ACES Grande Porto XIII — Espinho/Gaia, com
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5, no
montante de 683,13 €.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 120 dias, conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 76.º do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
conjugado com o n.º 1 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de carreiras Gerais n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de extensão
n.º 1-A/2010, de 2 de março.
6 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
206585263
Deliberação (extrato) n.º 1912/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 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 n.º 15145/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 147, de 30 de julho, e
face à não comparência à outorga do contrato pelo candidato João Manuel Antunes Cardoso, por deliberação do Conselho Diretivo de 20 de
novembro de 2012, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com a trabalhadora Maria
de Fátima Gonçalves Vieira Pereira, para o exercício de funções na carreira/categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Norte, I.P/ACES Cávado II — Gerês/Cabreira,
com a remuneração correspondente à 3.ª posição remuneratória, nível 8,
no montante de 837,60 €.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 120 dias, conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 76.º do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
conjugado com o n.º 1 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de carreiras Gerais n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de extensão
n.º 1-A/2010, de 2 de março.
6 de dezembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
206585344

Centro Hospitalar de Torres Vedras
Aviso n.º 16683/2012
Por despacho do Presidente do Conselho Diretivo da Administração
Central do Sistema de Saúde, I. P., de 20 de novembro de 2011, e de
acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, foram
colocados no Centro Hospitalar de Torres Vedras, no âmbito do concurso IM 2012-A — Ano Comum, com efeitos a 1 de janeiro de 2012,
os seguintes Médicos do Internato Médico:
Alexandra Fernandes Fernandes.
Ana Margarida Jacinto Lopes dos Santos.
Ana Sara Rodrigues Barros.
Ana Sofia Leite Silva de Magalhães.
Catarina Morais Franco.
Domingas José Batista de Sousa.
Ernestina Natália Mota.
Galyna KostyK-lytvyn.
Gonçalo Correia de Figueiredo Augusto.
Hugo Miguel Tavares Fernandes.
Joana Sofia Anacleto Martins Coelho.
João Pedro Henriques Cardoso.
Jorge Augusto da Silva Pimenta.
Maria Ana Machado Sobral.
Maria Ana Reis e Almeida Frazão.
Maria Teresa Vilaça Ribeiro das Santos.
Miguel Jerónimo Bento Martins Pires.
Natacha Marisa Costa Ribeiro.
Neskel Eurípedes Feliz Sanchez.
Olga Bojarinceva.
Paula Augusto Baio.
Piotr Majar.

