35135

Diário da República, 2.ª série — N.º 235 — 4 de dezembro de 2013
autorização referida no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 73-B/2013.
O presente despacho produz efeitos desde a data da aprovação da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 73-B/2013, aprovada em 21
de novembro e publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 227, de
22 de novembro de 2013.
26 de novembro de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de
Ribeiro Moita de Macedo.
207428279
Despacho n.º 15827/2013
Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 138/2013 de 9 de
outubro, delego no Secretário de Estado da Saúde, licenciado Manuel
Ferreira Teixeira, a competência para a homologação do Acordo de
Gestão do Centro de Reabilitação do Norte, celebrado, por três anos,
entre a Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. e a Santa Casa
de Misericórdia do Porto.
O presente despacho produz efeitos desde a data da aprovação da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 73-B/2013, aprovada em 21
de novembro e publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 227, de
22 de novembro de 2013.
26 de novembro de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de
Ribeiro Moita de Macedo.
207428165

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 14875/2013
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Diretivo de 29/08/2013
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 Maria da Conceição
dos Santos Marques Guerreiro, 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/carreira de assistente técnico, no ACES Sintra, sendo que o
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
19 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207428084
Aviso (extrato) n.º 14876/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/10/2013 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 Cidália Maria
Caraça Félix Ferro, 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/
carreira de assistente técnico, no ACES Estuário do Tejo, sendo que o
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
19 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207428149
Aviso (extrato) n.º 14877/2013
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Diretivo de 29/08//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 Elisabeth Teles
Ossman Monteiro de Lima, 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/carreira de assistente técnico, no ACES Sintra, sendo que o

tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
19 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207427825
Aviso (extrato) n.º 14878/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/10/2013 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 Arlete Branco
Vieira da Costa Ferreira, 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/
carreira de assistente técnico, no ACES Estuário do Tejo, sendo que o
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
19 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207428116
Aviso n.º 14879/2013
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 n.º 8219/2011,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 66, de 4 de abril de
2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com efeitos a partir de 5 de novembro de 2013, com
o trabalhador Marlene Costa Paulo Cardoso, para o preenchimento
de um posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico,
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I.P/ACES Médio Tejo, posicionada na 1.ª posição
remuneratória, e no 5.º nível da tabela única remuneratória da carreira
de Assistente Técnico, ficando a auferir a remuneração correspondente
no valor de 683,13 €.
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: Angelina Maria Lourenço Reis Horta Ferreira, Técnica
Superior
Vogais efetivos: Maria Madalena Valério Monteiro Barreto, Técnica
Superior, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos,
e Célia Maria Martins Almeida Gaspar, Técnica Superior.
Vogais suplentes: Dulce Maria Conceição Morgado, Assistente Técnica e Teresa Cristina Henriques Inácio, Assistente Técnica.
O período experimental inicia-se com a celebração do referido contrato
e tem a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11
de setembro, conjugado com o n.º 1, da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo
de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de Extensão
n.º 1-A/2010 de 2 de março.
21 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, da ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207428213
Aviso (extrato) n.º 14880/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 09/08/2013 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 Rosa Maria Mendes Justo Lourenço, 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/
carreira de assistente técnico, no ACES Estuário do Tejo, sendo que o
tempo de duração do período experimental é contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
25 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207428173

