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de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria
de assistente técnico.

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

10 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
206963396

Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de
07-09-2010:

Despacho n.º 6646/2013
Por despacho de 16 de abril de 2013 do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Maria Graciosa Bessa de Sousa
Silva, concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final
de 16,1 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público,
para o desempenho de funções da carreira/categoria de assistente técnico.

Deliberação (extrato) n.º 1143/2013

Autorizada a consolidação da mobilidade interna na categoria, de
Cláudia da Silva Mira Paulo Ribeiro, assistente de medicina geral e
familiar, escalão 1, índice 120, do mapa de pessoal do Agrupamento
de Centros de Saúde do Pinhal Litoral I, para o mapa de pessoal do
Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego II, USF Buarcos,
desta Administração Regional de Saúde.
8 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. José
Manuel Azenha Tereso.
206966522

10/05/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206963728

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

Despacho n.º 6647/2013

Aviso (extrato) n.º 6685/2013

Por despacho de 16 de abril de 2013 do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Oliveira Rodrigues, concluiu
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 17,10
valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com este instituto público, para o
desempenho de funções da carreira/categoria de assistente técnico.

Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 05/02/2013 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 Paula Cristina
Fernandes Pascoal Alves, 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, IP, para desempenho de funções correspondentes
à carreira/categoria de assistente técnica, no ACES da Arrábida, sendo
que o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos
da atual carreira e categoria.

10/05/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206963785
Despacho n.º 6648/2013
Por despacho de 29 de abril de 2013 do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Mónica Paula de Sousa Andrade
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de
16,73 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este instituto público,
para o desempenho de funções da carreira/categoria de técnico superior.
10/05/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206963599
Despacho n.º 6649/2013
Por despacho de 30 de abril de 2013 do Vogal do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, no
âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equiparação a bolseiro
à enfermeira Joana Helena Sampaio, a exercer funções no Agrupamento de
Centros de Saúde do Tâmega III — Vale do Sousa Norte, para frequência
do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde
Materna e Obstétrica, desenvolvido pela Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria, no período de 2013-07-01 a 2014-06-28, na modalidade de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo 21 horas semanais.
13 de maio de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano
Manuel Castanheira de Oliveira.
206967073
Despacho n.º 6650/2013
Por despacho de 6 de maio de 2013 do Vogal do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, no
âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equiparação a bolseiro
à enfermeira Maria Rita Fernandes Carvalho, a exercer funções no Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VI — Porto Oriental, para a
realização de estágio no âmbito do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-cirúrgico, desenvolvido pela Escola Superior
de Enfermagem do Porto, no período de 2013-02-13 a 2013-07-18, na modalidade de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo 14 horas semanais.
13-05-2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
206967138

18 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
206965404
Aviso (extrato) n.º 6686/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 05/02/2013 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 Sandra Maria Jesus
Marques Nunes Cruz Vaz, 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, IP, para desempenho de funções correspondentes
à carreira/categoria de assistente técnica, no ACES da Arrábida, sendo
que o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
18 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P.,
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
206965575

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 6651/2013
O despacho n.º 5306/2012, de 2 de abril, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 77, de 18 de abril de 2012, retificado pela
declaração de retificação n.º 669/2012, de 11 de maio, publicada no
Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 23 de maio de 2012, procedeu à criação de um grupo de trabalho com a missão de levar a cabo
a definição de metas curriculares aplicáveis ao currículo dos ensinos
básico e secundário.
As propostas relativas à Metas Curriculares da disciplina de
Inglês dos 2.º e 3.ºciclos do ensino básico foram concluídas e
colocadas a discussão pública entre 4 e 22 de abril do corrente
ano. Posteriormente, foram ajustadas em função dos inúmeros e
variados contributos formulados por professores e outros cidadãos
interessados, por associações de professores e por sociedades
científicas.
Atendendo a que a tarefa referente à elaboração das Metas Curriculares
da disciplina de Inglês dos 2.º e 3.ºciclos do ensino básico se encontra

